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10.20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA LLEI 5/2020, DE 29 D’ABRIL, DE MESURES
FISCALS, FINANCERES, ADMINISTRATIVES I DEL SECTOR PÚBLIC I DE CREACIÓ DE
L’IMPOST SOBRE LES INSTAL·LACIONS QUE INCIDEIXEN EN EL MEDI AMBIENT
En data 30 d’abril de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8124 la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les
instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
Aquesta llei realitza diverses modificacions en matèries diferents que es resumeixen seguidament:
Mesures fiscals
Modificació del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
Es suprimeixen les següents taxes:

-

Per la prestació de serveis de tramitació d’autoritzacions administratives i d’inspecció dels
centres, serveis i establiments sociosanitaris

-

Per la prestació de serveis de tramitació i resolució dels expedients d’autorització
administrativa d’instal·lació, modificació i trasllat dels serveis farmacèutics en centres on
l’activitat principal no és sanitària

-

Per la prestació de serveis per l’Institut d’Estudis de la Salut

-

La taxa per altres actuacions sanitàries (que es correspon, segons la Llei de taxes i preus
públics, a la prestació del servei de reconeixement o examen de salut i el lliurament del
certificat).

-

Pel servei d’emissió del certificat d’habilitació en la professió sanitària.

Mesures financeres
Modificació del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya.

-

Es perfilen les funcions de la Intervenció General

Mesures en l’àmbit del sector públic
Modificació de la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de
la Generalitat

-

S’estableix el silenci administratiu negatiu en cas de no contestar a la sol·licitud de
compatibilitat de segona activitat pública en el termini establert per la normativa.
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Modificació de la Llei 15/1990 d’Ordenació sanitària de Catalunya

-

Es modifica la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, conferint i derogant funcions i facultats
al Departament de Salut i del Servei Català de la Salut.

-

Es modifica l’estructura dels òrgans i organismes de les regions sanitàries.

Mesures de reestructuració i racionalització del sector públic
Modificacions de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres
i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials,
sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

-

S’afegeix l’article 173bis a la Llei 5/2017, de 28 de març, per la qual es permet a les entitats
del sector públic institucional de la Generalitat (organismes autònoms, entitats de dret públic
subjectes a dret privat, societats mercantils o fundacions) es puguin transformar en qualsevol
d’aquestes formes jurídiques, regulant el règim jurídic i els tràmits d’aquesta transformació.

-

Es modifica l’article 175 de la llei, es regula el règim d’adscripció de les fundacions del sector
públic, adscripció que s’haurà de determinar pel Govern, a instancia de la Intervenció General
i previ informe de la Comissió del Sector Públic i la unitat directiva competent sobre
fundacions.

-

També es modifica l’article 176, determinant que l’acord de dissolució de les fundacions del
sector públic de la Generalitat obrirà de forma automàtica la liquidació, que es durà per cessió
global d’actius i passius a favor de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic o, de
forma excepcional, s’adjudicarà al Tresor de la Generalitat.

-

Finalment, s’afegeix la disposició final segona bis, establint que les fundacions del sector
públic de la Generalitat hauran d’adaptar els seus estatuts al nou règim jurídic i sol·licitar la
seva inscripció al Registre de Fundacions nen termini de 6 mesos.

Mesures administratives en matèria de política sanitària
Modificació de la Llei 9/2017, d’universalització de l’assis`tencia sanitària amb càrrec a fons
públics per mitjà del SCS
-

S’afegeix Disposició addicional vuitena, que remet a la normativa específica de
transplantaments per a la determinació del compliments dels requisits i periode mínim per a
què persones estrangeres siguin incloses a la llista d’espera de trasplantaments.
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Modificació del Decret llei 4/2010, sobre l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya

-

Es deroguen, modifiquen i s’atorguen funcions i facultats a aquest organisme i es modifica la
seva organització interna.

Mesures administratives en matèria de política social
Modificació de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic
Es modifiquen els apartats 1.1 i 1.2 de la llei: respectivament, es permet que les administracions
publiques competents en matèria de serveis socials puguin comprovar d’ofici i sense consentiment
previ, dades (identificadores, residència, parentiu, situació personal, patrimoni, ingressos…) de les
persones interessades sol·licitants de prestacions sobre la qual l’administració en concret tingui
competència, per a la comprovació del compliment dels requisits per a l’accés a aquestes prestacions;
en segon lloc, es defineix a efectes del primer apartat, la “unitat econòmica de convivència”.

Modificació de la Llei 12/2007, de Serveis Socials
-

Es modifica l’article 105, determinant que la resolució de l’òrgan sancionador podrà contenir,
directament, l’autorització per al sancionat per a què millori el servei per l’import de les
sancions imposades (amb anterioritat, la persona sancionada podia decidir si volia realitzar
la reinversió i ara l’òrgan sancionador pot decidir directament si s’ha de realitzar o no).

-

S’afegeix la disposició addicional tretzena, per la qual s’estableix que les condicions materials
per a la prestació dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb pluridiscapacitat
derivada de paràlisi cerebral, s’assimilen a les dels equipaments d’acolliment residencial per
a persones amb discapacitat intel·lectual.

-

S’afegeix una Disposició addicional catorzena mitjançant la qual es preveu que el Govern
haurà d’aprovar en termini de 4 anys, un escenari de recursos que permeti equiparar,
progressivament, les condicions laborals dels professionals de la xarxa concertada de serveis
socials d’atenció a la dependencia amb la resta de personal de la xarxa de serveis socials de
gestió directa.

Modificació del Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d'acolliment residencial per a
persones amb discapacitat

-

Es modifica l’apartat 3.1 (segon paràgraf) de l’Annex 3, sobre “condicions materials”, amplia
el nombre de places a quinze, amb habitacions i banys corresponents.
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Mesures administratives de caràcter general
Modificació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern

-

Es redacta de nou l’article 59, que preveia únicament el contingut mínim de les cartes de
servei i es transforma en un article que articula un sistema de garantia sobre els serveis que
s’enuncien a les cartes de serveis, així com el contingut mínim i la seva aprovació.

-

S’afegeix la Disposició addicional desena, que permet substituir les cartes de serveis (de
serveis gestionats directament per les administracions publiques) per altres sistemes de
gestió de qualitat respecte de serveis de salut assistencial i serveis socials, entre d’altres.
Aquests sistemes alternatius, s’han de publicar a la web de l’administració titular o entitat que
el presta amb els indicadors que es tenen en compte.

Finalment, la llei 5/2020 afegeix un règim transitori de les formes de gestió no contractuals. En
matèria de serveis socials, s’estableix que es mantenen les normatives vigents sobre concertacions i
convenis en aquest àmbit fins que no entri en vigor la nova llei reguladora de les formes de gestió no
contractuals.
De la mateixa manera, fins que no entri en vigor la llei que reguli les formes de gestió no contractuals
en matèria de salut, es mantenen convenis, contractes i concerts per a la provisió de serveis sanitaris
d’internament, atenció primària, atenció sociosanitària, atenció a la salut mental i atenció a les
drogodependències.

Barcelona, 8 de maig de 2020

