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Article 44
Tarifa d’utilització d’aigua
El tipus de la tarifa d’utilització d’aigua, regulada per la disposició addicional
novena del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, es ixa, per al 2009, en 0,2364 euros
per metre cúbic.
Article 45
Taxes amb tipus de quantia ixa
1. Els tipus de quantia ixa de les taxes vigents de la Generalitat s’eleven, per
a l’any 2009, ins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeicient 1,02 a la
quantia de l’any 2008. Són tipus de quantia ixa els que no es determinen per un
percentatge sobre la base.
2. Resten també incloses en l’àmbit de l’actualització les quotes ixes, màximes
i mínimes, que estableixen les taxes.
3. La xifra que resulta de l’aplicació de l’increment a què fa referència l’apartat
1 s’arrodoneix de la manera següent:
a) La xifra de les unitats de cèntim d’euro, si és compresa entre l’1 i el 5, s’arrodoneix al 5.
b) La xifra de les unitats de cèntim d’euro, si és compresa entre el 6 i el 9, s’arrodoneix al 0 i s’augmenta en una unitat la xifra de les desenes de cèntim d’euro.
c) En el cas que es tracti de taxes recaptades per mitjà d’efectes timbrats, l’import
resultant de l’aplicació de l’increment s’arrodoneix, a l’alça o a la baixa, a la xifra
múltiple de 25 cèntims d’euro més propera.
4. Resten exceptuades de l’augment ixat per l’apartat 1:
a) La taxa iscal sobre els jocs de sort, envit o atzar.
b) La taxa corresponent als serveis de guarda de vehicles del Patronat de la
Muntanya de Montserrat.
c) Les taxes les quotes de les quals siguin objecte de modiicació per la Llei de
mesures iscals i inanceres que acompanya aquesta Llei de pressupostos.
TíTOL VI
Participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat i de la Generalitat
Article 46
Participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat
La participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat és de 151.818.150,56
euros, amb la distribució següent:
a) 114.236.105,32 euros, consignats en la partida GO 03 D/460.0003/711, “Fons
de cooperació local de Catalunya. Ajuntaments”, s’han de distribuir entre els
municipis.
b) 37.234.263,02 euros, consignats en la partida GO 03 D/460.0002/711, “Fons
de cooperació local de Catalunya. Consells comarcals”, s’han de distribuir entre
les comarques.
c) 347.782,22 euros, consignats en la partida GO 03 D/460.0004/711, “Fons de
cooperació local de Catalunya. Entitats municipals descentralitzades”, s’han de
distribuir entre les entitats municipals descentralitzades.
Article 47
Participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat
1. Les participacions dels ens locals en els ingressos de l’Estat s’han de distribuir
d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.
2. Els crèdits consignats en la secció “Participació dels ens locals de Catalunya
en els ingressos de l’Estat” s’han d’ajustar, quant a la quantia deinitiva, al resultat
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de la distribució que se’n faci, d’acord amb els criteris continguts en la normativa
aplicable. La Tresoreria de la Generalitat ha de dur a terme la gestió de la despesa
d’aquesta secció.
Article 48
Fons de cooperació local de Catalunya, ajuntaments
1. La partida GO 03 D/460.0003/711 del pressupost del Departament de Governació i Administracions Públiques, en concepte de participació dels municipis en
els ingressos de la Generalitat, inança:
a) La participació de lliure disposició, amb un import de 105.736.105,32 euros.
b) La participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis, amb
un import de 8.500.000,00 euros.
2. La participació de lliure disposició, amb un import de 105.736.105,32 euros,
es distribueix de la manera següent:
a) Al municipi de Barcelona, 5.000.000,00 d’euros.
b) A la resta de municipis de Catalunya, 100.736.105,32 euros, que s’han de
distribuir d’acord amb els criteris següents:
Primer. Atenent la població com a indicador de despesa, una quantitat per a cada
municipi, calculada d’acord amb la fórmula següent:
P = 29.335 + (H1 x 30,59) + (H2 x 13,79) + (H3 x 10,43) + (H4 x 6,35) + (H5 x 4,44)

En la qual:
P = participació del municipi
H1 = nombre d’habitants entre 1 i 1.000
H2 = nombre d’habitants entre 1.001 i 5.000
H3 = nombre d’habitants entre 5.001 i 20.000
H4 = nombre d’habitants entre 20.001 i 50.000
H5 = nombre d’habitants pel damunt de 50.000
Segon. Atenent la major despesa associada a la plurinuclearitat, 5.760.000,00
euros distribuïts entre els municipis de menys de 50.000 habitants amb nuclis de
població diferenciats fora de l’entitat capital de municipi, i de la manera següent:
en proporció al nombre de nuclis de població habitats, llevat dels existents a l’entitat capital de municipi, 2.880.000,00 euros, i en proporció a la població en nuclis
fora de l’entitat capital de municipi, amb un màxim de 1.000 habitants per nucli,
2.880.000,00 euros.
Tercer. Atenent la major despesa associada a la capitalitat comarcal, una quantitat ixa d’1.457.924,06 euros, dels quals 8.747,54 euros són per a cada capital i
1.108.022,46 euros es distribueixen en proporció a la població comarcal fora de la
capital. Terrassa i Sabadell es distribueixen les quantitats corresponents en funció
de la població que tenen.
Quart. Atenent la despesa per la gestió del territori, 2.092.618,33 euros repartits
proporcionalment a la superfície de cada municipi.
3. Les dades de la població i l’estructura de nuclis són les corresponents al padró
d’habitants de l’any 2007.
4. La dotació de la participació per a la prestació supramunicipal de serveis, amb
un import de 8.500.000,00 euros, d’acord amb el que disposa l’apartat 2, s’ha de
distribuir entre els municipis proporcionalment a les quantitats de lliure disposició
que resultin d’aplicar els criteris que estableix el mateix apartat.
5. La Generalitat ha de transferir als ajuntaments els imports de llur participació
per al foment de la prestació supramunicipal de serveis que resultin de la distribució
feta d’acord amb l’apartat 4. Aquesta participació té com a inalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions supramunicipals, i els ajuntaments
la poden destinar, totalment o en part, a una o diverses entitats supramunicipals
en les quals participin.

Disposicions

94880

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5288 – 31.12.2008

6. Els ajuntaments han de justiicar la destinació d’aquestes transferències,
mitjançant un certiicat de la Intervenció que s’ha de lliurar a la Direcció General
d’Administració Local. Aquest certiicat ha de determinar les actuacions concretes, l’import i, si escau, els ens supramunicipals als quals l’ajuntament ha destinat
aquesta participació. Els ajuntaments han d’acreditar que participen en els ens
supramunicipals beneiciaris quan correspongui.
7. La Generalitat ha de lliurar les transferències a què fa referència l’apartat 5 als
ajuntaments que hagin complert correctament la destinació d’aquesta participació
en l’exercici anterior. En el cas que l’ajuntament no lliuri aquest certiicat o que
aquest certiicat no compleixi el que estableix l’apartat 6, la transferència per aquest
concepte ha de restar retinguda ins que es lliuri segons la normativa vigent.
Article 49
Fons de cooperació local de Catalunya, consells comarcals
D’acord amb el que disposa la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim especial
de la Vall d’Aran, s’estableix un percentatge de participació en els ingressos de la
Generalitat a favor de la Vall d’Aran d’un 1,86% de la partida pressupostària GO
03 D/460.0002/711 del Departament de Governació i Administracions Públiques.
El 98,14% restant d’aquesta aplicació pressupostària es distribueix entre la resta
de les comarques, tenint en compte que les dades de població són les referents al
padró d’habitants de l’any 2007, d’acord amb els criteris següents:
a) Atenent el nombre d’habitants de la comarca:
Primer. En funció de la població, agrupada per intervals, 753.800,00 euros per a
les comarques amb població superior a 75.000 habitants o una densitat de població
superior a 100 habitants/km² i 660.775,00 euros en els altres casos.
Segon. En funció de la població comarcal, 2.932.903,23 euros.
Tercer. En funció de la població comarcal ponderada per la inversa de la renda
comarcal, 2.932.903,23 euros.
b) Atenent el principi de solidaritat interterritorial, 1.584.563,42 euros distribuïts
en proporció directa a la superfície de cada comarca i 706.810,85 euros distribuïts
en funció del nombre de municipis de cada comarca, i ponderant amb el factor 2
els municipis que tenen ins a 500 habitants, amb el factor 1,5 els que tenen entre
501 i 2.000 habitants i amb el factor 1, la resta.
Article 50
Fons de cooperació local de Catalunya, entitats municipals descentralitzades
La partida GO 03 D/460.0004/711, “Fons de cooperació local de Catalunya. Entitats municipals descentralitzades”, dotada amb 347.782,22 euros, es distribueix
entre les entitats municipals descentralitzades de Catalunya existents el dia 1 de
gener de 2009, tenint en compte que les dades de població són les corresponents al
padró d’habitants de l’any 2007, de la manera següent:
a) Una quantitat ixa, d’acord amb els trams de població següents:
Primer. 3.278,18 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una
població de 100 habitants o menys.
Segon. 5.463,64 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una
població d’entre 101 i 500 habitants.
Tercer. 8.741,82 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una
població d’entre 501 i 1.000 habitants.
Quart. 13.112,72 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una
població de més de 1.000 habitants.
b) La quantitat restant es distribueix en proporció al nombre d’habitants de cada
entitat municipal descentralitzada.
Article 51
Compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments
1. Amb càrrec a la partida pressupostària GO 03 D/460.0001/711, “A corporacions locals”, en els termes i amb els requisits que determina el Decret 69/2008,
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de l’1 d’abril (el nombre d’habitants i la mitjana dels recursos ordinaris reconeguts
i liquidats del pressupost, ambdues dades referides a l’any 2007), als ajuntaments
que compleixin els requisits establerts se’ls poden atribuir fons per a abonar les
retribucions d’alguns càrrecs electes locals.
2. El lliurament de les compensacions econòmiques a què fa referència l’apartat
1 resta condicionat al compliment per part dels ens beneiciaris de l’obligació legal
de trametre els pressupostos i les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament de Governació
i Administracions Públiques, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes,
d’acord amb el que estableix la legislació sectorial. Aquestes trameses s’han de
referir a l’anualitat del 2007.
Article 52
Tramesa de documentació
1. El lliurament de les participacions en el Fons de cooperació local de Catalunya
resta condicionat al fet que els ens locals destinataris compleixin adequadament
l’obligació de trametre els pressupostos i les liquidacions pressupostàries anuals al
Departament de Governació i Administracions Públiques, i els comptes anuals a la
Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial.
2. Els ens locals estan obligats, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial aplicable, a trametre els qüestionaris estadístics homogeneïtzats de les dades
econòmiques i inanceres dels ens al Departament de Governació i Administracions
Públiques. En el cas d’incompliment d’aquesta obligació, el dit departament pot
retenir ins al 50% de l’aportació que li pertoqui del Fons de cooperació local de
Catalunya.
3. El lliurament de la participació per a la prestació supramunicipal de serveis
als ajuntaments resta també condicionat al fet que els ajuntaments compleixin
adequadament l’obligació de trametre a la Direcció General d’Administració Local
els certiicats, d’acord amb el que disposa l’article 48.7.
TíTOL VII
Normes de gestió pressupostària del Parlament i d’altres institucions i organismes
Article 53
Parlament de Catalunya, Síndic de Greuges, Consell Consultiu i Sindicatura de
Comptes
1. Les dotacions pressupostàries de les seccions “Parlament de Catalunya”,
“Síndic de Greuges”, “Consell Consultiu” i “Sindicatura de Comptes” s’han de
lliurar en ferm i periòdicament a nom de cadascun dels organismes i en la mesura
que aquests organismes les sol·licitin.
2. Els romanents de crèdit del pressupost per al 2008 de les seccions que esmenta
l’apartat 1 s’incorporen en els mateixos capítols del pressupost per al 2009.
3. Els organismes a què fa referència l’apartat 1 poden autoritzar de fer les
transferències de crèdit i les generacions que afectin llurs pressupostos, dins les
seccions pressupostàries respectives. Aquestes transferències no estan afectades per
les limitacions a què fa referència l’article 5.1 i s’han de comunicar al Departament
d’Economia i Finances.
4. Cadascun dels organismes a què fa referència l’apartat 1 és l’ordenador dels
seus pagaments.
5. Les referències al Consell Consultiu fetes per les disposicions incloses en
aquest article i per les partides pressupostàries corresponents s’han d’entendre relatives al Consell de Garanties Estatutàries a partir del moment que es constitueixi
aquest nou organisme.
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