
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL

ORDRE AAM/98/2015, de 16 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents
corresponents als procediments tramitats al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural.

La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya,
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i modificat per la Llei 3/2015, d’11 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives, estableix que dins el termini de dos mesos, comptats des de la
data d’entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n’actualitzi els imports, els departaments de la
Generalitat de Catalunya han de publicar al DOGC, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent
en la matèria, i amb efectes informatius, la relació de les taxes vigents que gestionen, on s’identifiquin els
serveis i les activitats que meriten cadascuna d’aquelles i la quota corresponent.

D’altra banda, l’article 44 de la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2015, actualitza les taxes amb tipus de quantia fixa, i la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives, hi introdueix modificacions.

Per tot això, i d’acord amb l’article 39 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat
i del Govern, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article únic

Donar publicitat, a efectes informatius, a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

 

Barcelona, 16 d’abril de 2015

 

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 

 

Annex

Relació de taxes vigents

 

Taxa per la prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries (article 4.1.4 del Decret legislatiu
3/2008)

 

–1 Prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries

1.1 Expedients d’inscripció de noves instal·lacions, ampliació o perfeccionament d’indústries: 144,30 euros.
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1.2 Per la inscripció d’instal·lacions que per la seva escassa importància no necessiten projecte tècnic: el 50%
de la base.

 

Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics (article 4.2.4 del Decret legislatiu 3/2008)

 

–1 Per la inscripció en registres oficials

1.1 Per la inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides:

1.1.1 Establiments: 85,60 euros.

1.1.2 Serveis: 85,60 euros.

1.2 Per la renovació al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides:

1.2.1 Establiments: 40,25 euros.

1.2.2 Serveis: 40,25 euros.

1.3 Per la inscripció als registres de maquinària agrícola:

1.3.1 Inscripció de vehicles agrícoles (tractors, maquinària automotora, remolcs agrícoles) i transferència del
sector d’obres i serveis al sector agrícola i a l’inrevés: 30,20 euros.

1.3.2 Inscripció de maquinària agrícola, arrossegada o suspesa: equips de distribució de fertilitzants i equips de
tractaments per a l’aplicació de productes fitosanitaris d’ús agrari, adquirits abans de l’1 de gener de 2012:
27,62 euros.

1.3.3 Inscripció de maquinària agrícola, arrossegada o suspesa: equips de distribució de fertilitzants i equips de
tractaments per a l’aplicació de productes fitosanitaris d’ús agrari, adquirits després de l’1 de gener de 2012,
equips per al treball del sòl, equips de sembra, equips de tractaments per a l’aplicació de productes
fitosanitaris d’ús no agrari, i la resta de maquinària agrícola: 7,07 euros.

1.3.4 Canvi de titular: 35,25 euros.

1.3.5 Duplicats del certificat d’inscripció: 6,65 euros.

 

–2 Per l’autorització de plantacions de vinya, autorització per a noves plantacions, replantacions i substitucions
de vinya: taxa de 18,20 euros per hectàrea, amb un màxim de 174,85 euros. Quan la plantació és de menys
d’una hectàrea, la taxa és de 6,20 euros.

 

–3 Anàlisis de laboratori i altres serveis facultatius

3.1 Anàlisis fisicoquímiques.

3.1.1 Anàlisis que comporten reaccions qualificatives senzilles o mesuraments directes ràpids amb instrumental
senzill o càlculs aritmètics: 4,80 euros.

3.1.2 Condicionament de matrius mitjançant operacions bàsiques (destil·lació, extracció, mineralització i
similars) prèvies a la identificació i/o quantificació, cadascuna: 8,35 euros.

3.1.3 Identificació i quantificació de substàncies mitjançant tècniques no instrumentals: 11,60 euros.

3.1.4 Identificació i quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents:
espectrofotometria UV-V, d’emissió de flama, d’absorció atòmica, CCF o similars: 13,95 euros.

3.1.5 Identificació i quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents:
espectrofotometria IR, cromatografia de gasos, cromatografia líquida d’alta resolució o similars: 34,50 euros.

3.1.6 Identificació i quantificació de grups de substàncies amb tècniques i instruments molt específics: 95,10
euros.

3.2 Anàlisis microbiològiques.
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3.2.1 Aerobis totals o aerobis mesòfils o fongs i llevats o llevats osmòfils o esporulats anaerobis o espores
termoresistents o lactobacils o microorganismes termodúrics, termofílics, psicotròfics o lipolítics: 17,45 euros.

3.2.2 Bacillus cereus o b. thuringiensis o coliformes totals o c. fecals o Escherichia coli o enterobacteriàcies
totals o str. fecals (D. Lancefiels) o cl. sulfitoreductors o Pseudomonas aeruginosa: 20,25 euros.

3.2.3 Clostridium perfringens o salmonel·la o shigel·la: 23,95 euros.

3.2.4 Listeris monocytogenes o Vibrio parahemolyticus: 40,25 euros.

3.2.5 Estabilitat a l’etanol 68%: 7,00 euros.

3.2.6 Prova de la fosfatasa o de la reductasa: 7,00 euros.

3.3 Valoració organolèptica.

3.3.1 Test de certificació: 114,05 euros.

3.3.2 Test d’informació: 57,15 euros.

3.3.3 Test ràpid de classificació/desclassificació: 28,70 euros.

3.4 Altres serveis facultatius.

3.4.1 Per informes i certificats relacionats amb les anàlisis dels productes: 34,50 euros.

3.4.2 Per dictàmens sobre productes: 137,70 euros.

3.4.3 Pel registre i l’autorització de laboratoris privats: 68,60 euros.

3.4.4 Per la inspecció periòdica de laboratoris: 45,85 euros.

 

–4 Pel seguiment d’assaigs oficials

4.1 Pel seguiment d’assaigs oficials de camp de productes o especialitats fitosanitàries en fase de preregistre i
l’elaboració d’informe final: 284,70 euros.

4.2 Per l’elaboració de certificats fitosanitaris: 36,30 euros.

4.3 Per l’elaboració de dictàmens sobre danys fitosanitaris: 170,85 euros.

 

–5 Per l’autorització en relació amb la utilització confinada i l’alliberament voluntari d’organismes genèticament
modificats (OGM) amb finalitats d’investigació i desenvolupament i qualsevol altra diferent de la
comercialització.

5.1 Sol·licitud d’autorització de la utilització confinada.

5.1.1 Per comunicació de primera utilització d’instal·lacions de risc nul o insignificant: 221,05 euros.

5.1.2 Per autorització de primera utilització d’instal·lacions per a activitats confinades de risc baix o moderat:
441,85 euros.

5.1.3 Per autorització de primera utilització d’instal·lacions per a activitats confinades amb risc alt: 883,45
euros.

5.2 Seguiment anual d’activitats de la utilització confinada.

5.2.1 Per comunicació d’activitats amb OGM en instal·lacions prèviament notificades de risc nul o insignificant:
331,55 euros.

5.2.2 Per autorització d’activitats amb OGM de risc baix o moderat en instal·lacions prèviament autoritzades
per a activitats d’aquests riscos o superiors: 662,70 euros.

5.2.3 Per autorització d’activitats amb OGM d’alt risc en instal·lacions prèviament autoritzades per a activitats
d’aquest risc: 1.509,05 euros.

5.3 Alliberament: 1.464,90 euros.
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Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris (article 4.3.5 del Decret legislatiu 3/2008)

 

–1 Pels serveis facultatius corresponents a l’organització sanitària, l’estadística i el control de les campanyes de
tractament sanitari i obligatori

1.1 Per cada gos: 1,00 euros.

1.2 Per cada animal gros: 0,10 euros.

1.3 Per cada animal menor (porcí, de llana o cabrum): 0,045 euros.

1.4 Per altres animals i productes d’origen animal (per servei): 2,65 euros.

 

–2 Pels serveis facultatius en relació amb la documentació sanitària de trasllat

2.1 Pels serveis facultatius corresponents a l’extensió de la documentació sanitària que empari el trasllat
d’animals i productes d’origen animal:

2.1.1 Èquids: 1,20 euros/unitat.

2.1.2 Grans remugants: 1,00 euros/unitat.

2.1.3 Petits remugants: 0,075 euros/unitat.

2.1.4 Lepòrids reproductors: 0,0075 euros/unitat.

2.1.5 Gallines, perdius, faisans i altres ocells: 0,0075 euros/unitat.

2.1.6 Pollastres i pollets recria: 0,0075 euros/unitat.

2.1.7 Pollets d’un dia destinats a la multiplicació: 0,0085 euros/unitat.

2.1.8 Pollets d’un dia destinats a producte final: 0,002 euros/unitat.

2.1.9 Suids: 0,30 euros/unitat.

2.1.10 Arnes: 0,075 euros/unitat.

2.1.11 Lepòrids: 0,0075 euros/unitat.

2.1.12 Ocells corredors (ratites): 0,90 euros/unitat.

2.1.13 Per cada document expedit per a altres animals i productes: 2,50 euros/document.

2.2 Si l’extensió de la documentació sanitària comporta una inspecció prèvia per a la comprovació de la situació
sanitària abans del trasllat dels animals o dels productes d’origen animal, a l’import total de la taxa s’hi afegeix
la quantitat de 9,70 euros.

2.3 Bestiar d'esports i sementals selectes: aquest tipus de bestiar té el doble de les tarifes del grup al qual
correspon l'animal afectat per la guia.

2.5 Pels serveis facultatius corresponents a la identificació i el registre específic de bestiar boví:

2.5.1 Gestió i subministrament dels elements d’identificació per a animals nascuts a Catalunya: 0,90 euros.

2.5.2 Gestió i subministrament de duplicats en cas de pèrdua:

2.5.2.1 Per l’autorització de subministrament de cròtals: 2,10 euros per sol·licitud d’autorització.

2.5.2.2 Pel subministrament de nova documentació individual: 5,10 euros per cada documentació sol·licitada i
expedida.

2.5.3 Subministrament de documentació d’animals procedents de la Unió Europea:

2.5.3.1 Per la comprovació de la documentació de la partida i la consulta de dades: 9,70 euros.

2.5.3.2 Pel subministrament del document individual: 0,90 euros.
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2.5.4 Subministrament de material d’identificació d’animals procedents de països tercers:

2.2.4.1 Per la comprovació de la documentació de la partida i la consulta de dades: 9,70 euros.

2.5.4.2 Pel subministrament de l’element d’identificació individual: 0,90 euros.

2.5.5 Per l’emissió per part de les oficines comarcals del document d’identificació bovina per canvi de titular:
0,20 euros.

 

–3 Per expedició de certificats corresponents al control i la vigilància de la desinfecció

3.1 Pels certificats relatius a embarcacions, vehicles i remolcs utilitzats en el transport de bestiar: les
companyies ferroviàries, les empreses navilieres i de transport i els particulars han de liquidar 1,80 euros, per
aquest servei.

3.2 Pels certificats relatius als locals destinats a fires, mercats, concursos, exposicions i altres llocs públics on
s’allotja o es contracta bestiar o matèries contumaces, quan s’estableix amb caràcter obligatori, es perceben
per cada local inspeccionat: 2,75 euros.

 

–4 Pel registre de nuclis zoològics: 53,30 euros.

 

–5 Per l’expedició del document d’identificació equina (DIE o passaport) per a èquids de criança i renda:

5.1 Per l’expedició del document d’identificació equina (DIE o passaport) per a èquids de criança i renda: 5,55
euros.

5.2 Per l’expedició d’un duplicat del document d’identificació equina (DIE o passaport) per a èquids de criança i
renda: 11,05 euros.

5.3 Per la modificació de dades del document d’identificació equina (DIE o passaport) per a èquids de criança i
renda: 2,50 euros.

Si la modificació consisteix en el canvi de titularitat dels èquids, la taxa és de 2,50 euros pel primer animal i de
0,15 euros per la resta.

 

–6 Per la realització dels controls veterinaris en el lloc de destinació dels animals i dels productes d’origen
animal procedents de comerç intracomunitari o de països tercers, per servei: 19,20 euros.

 

–7 Per presa de mostres en campanyes oficials

7.1 Extracció de sang:

7.1.1 Animals grossos: 3,15 euros/cap.

7.1.2 Animals menors: 2,10 euros/cap.

7.1.3 Conills: 0,90 euros/cap.

7.2 Altres líquids orgànics:

7.2.1 Animals grossos: 6,00 euros/cap.

7.2.2 Animals menors: 3,15 euros/cap.

La quota mínima per presa de mostres en campanyes oficials no ha de ser menor de 47,75 euros.

7.3 Pinso i aigua: 9,70 euros/servei.

7.4 Altres preses de mostres: 47,75 euros/servei.

 

–8 Per l’aplicació de productes biològics en la profilaxi vacunal i la realització de proves al·lèrgiques en
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campanyes oficials

8.1 Profilaxi vacunal:

8.1.1 Animals grossos: 2,65 euros/cap.

8.1.2 Animals menors: 1,35 euros/cap.

8.1.3 Ocells i conills: 0,90 euros/cap.

La quota mínima per profilaxi vacunal en campanyes oficials no ha de ser menor de 47,75 euros.

8.2 Reaccions diagnòstiques tuberculització: 3,15 euros.

 

–10 Per l’expedició de certificats per a la comercialització de productes destinats a l’alimentació animal:

10.1 Certificat de registre de l’establiment: 10,00 euros.

10.2 Certificat de lliure venda sense etiqueta adjunta ni informacions addicionals: 10,00 euros.

10.3 Certificat de lliure venda sense etiqueta adjunta i amb informacions addicionals: 13,00 euros.

10.4 Certificat lliure venda amb etiqueta adjunta i sense informacions addicionals: 20,00 euros.

10.5 Certificat lliure venda amb etiqueta adjunta i amb informacions addicionals: 23,00 euros.

10.6 Certificat per exportació (previ a exportació o pel registre del producte en un país tercer): 20,00 euros.

10.7 Segellament de documentació: 2,00 euros/pàgina.

10.8 Còpia addicional o duplicat de certificat: el mateix que correspongui segons el tipus de certificat.

L’import de les taxes pels serveis a què fa referència el punt 2.1 de l’article 4.3-5 resta reduït en un 30% en el
cas que les persones interessades presentin la sol·licitud d’extensió de la documentació sanitària de trasllat,
pels mitjans telemàtics específics establerts pel departament competent en matèria de ramaderia i sanitat
animal, i en un 50% si la tramitació la duen a terme els veterinaris habilitats per fer-ho.

 

Taxes pels serveis dels laboratoris de sanitat agrària dependents del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural (article 4.4.5 del Decret legislatiu 3/2008)

 

–1 Anàlisis microbiològiques

1.1 Recomptes anaerobis: 23,95 euros/mostra.

1.2 Recomptes aerobis: 23,95 euros/mostra.

1.3 Recompte de fongs i llevats: 14,60 euros/mostra.

1.4 Identificació bacteriana: 38,20 euros/mostra.

1.5 Identificació de fongs i llevats: 47,75 euros/mostra.

1.6 Serotipat d’un microorganisme: 23,95 euros/mostra.

1.7 Observacions microscòpiques:

1.7.1 Examen en fresc: 5,10 euros/mostra.

1.7.2 Tinció i examen: 8,05 euros/mostra.

1.7.3 Examen en camp obscur: 6,80 euros/mostra.

1.8 Recomptes cel·lulars: 5,45 euros/mostra.

1.9 Antibiograma de 10 antibiòtics: 23,95 euros/mostra.
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–2 Anàlisis parasitològiques

2.1 Concentració i recompte d’elements parasitaris: 14,60 euros/mostra.

2.2 Identificació de paràsits: 23,95 euros/mostra.

 

–3 Anàlisis serològiques

3.1 Aglutinació petits remugants (taxa per UBG): 3,00 euros.

3.2 Aglutinació boví i altres espècies: 3,00 euros/mostra.

3.3 Precipitació: 3,00 euros/mostra.

3.4 Fixació del complement: 4,20 euros/mostra.

3.5 ELISA paratuberculosi bovina: 4,75 euros/mostra.

3.6 ELISA leucosi bovina enzoòtica: 5,80 euros/mostra.

3.7 ELISA Neospora: 5,25 euros/mostra.

3.8 ELISA IBR: 3,70 euros/mostra.

3.9 ELISA IBR gB: 3,70 euros/mostra.

3.10 ELISA IBR gE: 4,20 euros/mostra.

3.11 ELISA BVD: 4,75 euros/mostra.

3.12 ELISA llengua blava: 3,70 euros/mostra.

3.13 ELISA llengua blava compac: 4,20 euros/mostra.

3.14 ELISA brucel·la: 3,15 euros/mostra.

3.15 ELISA brucel·la competició: 4,75 euros/mostra.

3.16 ELISA brucel·la en llet: 3,15 euros/mostra.

3.17 ELISA MVP: 3,70 euros/mostra.

3.18 ELISA PPC: 4,20 euros/mostra.

3.19 ELISA PPA: 3,70 euros/mostra.

3.20 ELISA Aujezsky gB: 3,15 euros/mostra.

3.21 ELISA Aujezsky gE: 3,15 euros/mostra.

3.22 ELISA anèmia infecciosa equina: 5,25 euros/mostra.

3.23 ELISA leishmaniosi: 7,35 euros/mostra.

3.24 ELISA leptospirosi: 10,00 euros/mostra.

3.25 Altres ELISA: 6,85 euros/mostra.

3.26 Immunodifusió en agar-gel: 7,65 euros/mostra.

3.27 Immunohistoquímic: 14,70 euros/mostra.

3.28 Immunoblotting: 3,15 euros/mostra.

3.29 Serumneutralització: 10,50 euros/mostra.

3.30 Altres: 9,45 euros/mostra.

 

–4 Anàlisis virològiques
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4.1 Aïllament víric: 40,25 euros/mostra.

4.2 Determinació in vivo: 281,90 euros/mostra.

 

–5 Anàlisis histopatològiques: 48,00 euros/mostra.

 

–6.1 Anàlisi del virus de la sharka en aplicació del programa d’autocontrols del registre oficial dels proveïdors
de material vegetal: 5,55 euros.

6.2 Anàlisi del virus de la tristesa dels cítrics en aplicació del programa d’autocontrols del Registre oficial dels
proveïdors de material vegetal: 5,55 euros.

6.3 Revelatge immunològic d’impressió en membranes de nitrocel·lulosa (immunoimpressió) per a l’anàlisi del
virus de la tristesa en aplicació del programa d’autocontrols del Registre oficial dels proveïdors de material
vegetal: 5,55 euros.

6.4 Altres anàlisis no previstes en el programa d’autocontrols del Registre oficial dels proveïdors de material
vegetal, anàlisi fitopatològica general, preu per mostra: 19,75 euros.

 

–7 Enzimoimmunoassaig PCR: 38,20 euros/mostra.

 

–8 Anàlisi per verificar l’estat sanitari de material vegetal a l’efecte de fer-ne la certificació: 45,05
euros/mostra.

 

Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) (article 4.5.4 del Decret
legislatiu 3/2008)

 

–1 En la verificació de compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d’un laboratori que fa estudis no
clínics sobre productes agroalimentaris.

1.1 Inscripció del laboratori al Registre de laboratoris inclosos al programa de verificació del compliment de
bones pràctiques de laboratori (BPL) i visita de preinscripció: 344,75 euros.

1.2 Inspecció del laboratori per verificar el compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL), per
inspector i dia: 565,35 euros.

1.3 Inspeccions posteriors periòdiques per avaluar el compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL),
per inspector i dia: 565,35 euros.

 

–2 En la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori, en la realització
d’estudis no clínics amb productes agroalimentaris, per a la inspecció, per a l’atorgament de la certificació
d’avaluació de conformitat i per a la inscripció de l’estudi efectuat al registre corresponent, per inspector i dia:
565,35 euros.

 

Taxa per l’expedició de certificacions oficials de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) (article 4.6.4 del
Decret legislatiu 3/2008)

 

La quota per dret a certificació oficial és de 6,00 euros.

 

Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori d’un laboratori que fa estudis no
clínics sobre medicaments veterinaris i de la inspecció per a la verificació del compliment de les bones
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pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics amb medicaments veterinaris (article 4.10.4 del
Decret legislatiu 3/2008)

 

–1 En la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori d’un laboratori que fa estudis no
clínics sobre medicaments veterinaris:

1.1 Inspecció del laboratori per verificar el compliment de les bones pràctiques de laboratori, per dia: 500,60
euros.

1.2 Inspeccions ulteriors periòdiques per avaluar el compliment de les bones pràctiques de laboratori, per dia:
500,60 euros.

 

–2 En la inspecció per verificar el compliment de les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no
clínics amb medicaments veterinaris, per dia: 500,60 euros.

 

Taxa per la tramitació dels expedients de segregacions de finques situades en sòl no urbanitzable per sota la
unitat mínima de conreu (article 4.11-4 del Decret legislatiu 3/2008)

 

–La quota de la taxa és de 53,75 euros.

 

Taxa per l’autorització dels laboratoris elaboradors d’autovacunes d’ús veterinari article 4.12-4 del Decret
legislatiu 3/2008)

 

–Per l’autorització del laboratori per a l’elaboració d’autovacunes d’ús veterinari i dels canvis substancials de les
instal·lacions, dels equips o dels processos d’un laboratori elaborador d’autovacunes autoritzat: 682,50 euros.

 

Taxa per l’homologació de cursos i activitats de formació per al millorament de la qualificació professional
agrària (article 4.13-4 del Decret legislatiu 3/2008)

 

–L’import de la quota es fixa en 84,00 euros per curs o activitat de formació homologada.

 

Taxa per la realització d’aplicacions aèries de productes fitosanitaris en l’àmbit del control de plagues (article
4.14-4 del Decret legislatiu 3/2008)

 

–La quota de la taxa és de 11,05 euros per hectàrea inclosa en l’àmbit del pla d’aplicació aèria.

 

Taxa per la inscripció en registres oficials en matèria d’explotacions ramaderes, d’establiments d’alimentació
animal, subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà i de transportistes i mitjans de
transport d’animals vius (subjectes a autorització) (article 4.15-4. del Decret legislatiu 3/2008)

 

–1 La quota de la taxa en el registre d’explotacions ramaderes és de 50,00 euros per la inscripció inicial i de
25,00 euros per la inscripció de la modificació de les dades registrals.

 

–2 La quota de la taxa en el registre del sector de l’alimentació animal i de l’àmbit de subproductes animals i
productes derivats no destinats al consum humà és de 100 euros per la inscripció inicial i de 50,00 euros per la
inscripció de la modificació de les dades registrals.
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–3 La quota de la taxa en el registre de transportistes i mitjans de transport d’animals vius és de 20,00 euros
per la inscripció inicial i la inscripció de la modificació de les dades registrals del transportista i de 10,00 euros
per la inscripció inicial o la inscripció de la modificació de les dades registrals dels mitjans de transport que fan
trajectes de durada igual o superior a vuit hores. La taxa per la inscripció de renovació és de 10,00 euros.

 

Taxa per l’expedició de llicències de caça i matrícules d’àrees de caça (article 12.1-5 del Decret legislatiu
3/2008)

 

–1 Llicències de caça

1.1 Per caçar amb armes (de foc i assimilables) durant quinze dies seguits a tot el territori de Catalunya: 12,60
euros.

1.2 Per caçar amb armes (de foc i assimilables) durant un any a tot el territori de Catalunya: 27,10 euros.

1.3 Per caçar per qualsevol procediment autoritzat tret d’armes (de foc i assimilables) durant un any a tot el
territori de Catalunya: 13,60 euros.

1.4 Per tenir canilles: 50,30 euros.

1.6 Per caçar amb armes (de foc i assimilables) durant tres anys seguits a tot el territori de Catalunya: 73,50
euros.

1.7 Per caçar amb armes (de foc i assimilables) durant cinc anys seguits a tot el territori de Catalunya: 122,35
euros.

Resten exempts de pagar la taxa exigida pel concepte d’expedició de llicències de caça els subjectes passius
més grans de 65 anys, i els guardes de reserva de fauna i els agents rurals adscrits al DAAM que per raons
dels serveis que els són propis requereixen l’ús d’armes de caça.

 

–2 Matrícules àrees de caça

La quota és constituïda per un import equivalent al 15% de la renda cinegètica de l’àrea de caça, d’acord amb
els barems següents:

2.1 Àrees de caça

– Amb caràcter general, 1,60 euros per hectàrea i any. S’integren dins d’aquest grup les àrees de caça que
tenen un aprofitament d’espècies de caça menor i/o caça major.

– Quan el titular de l’àrea de caça és una associació sense ànim de lucre correspon 0,55 euros per hectàrea i
any.

2.2 Àrees de caça amb aprofitament principal d’ocells aquàtics

– Amb caràcter general, 4,20 euros per hectàrea i any.

– Quan el titular de l’àrea de caça és una associació sense ànim de lucre correspon 1,25 euros per hectàrea i
any.

2.3 Àrees de caça amb reglamentació especial (per a tota l’àrea) i àrees de caça major tancades, 4,75 euros
per hectàrea i any.

2.4 Excepte en les àrees de caça els titulars de les quals siguin associacions sense ànim de lucre, la quota
corresponent a la matrícula de l’àrea no pot ser inferior a 231,95 euros.

2.5 Correspon als titulars de les àrees de caça el pagament de la taxa.

2.6 Són exemptes de pagament de matrícula les àrees de caça que tinguin una superfície forestal afectada com
a mínim en un 25% pels incendis forestals produïts durant l’any anterior, d’acord amb la informació que consti
a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.
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Taxes pels permisos de caça major i menor a les zones de caça controlada (article 12.2.4 del Decret legislatiu
3/2008)

 

La quota de la taxa de cada permís de caça s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:

1.1 En el cas de caçador o caçadora local, que és la persona que té el veïnatge administratiu en algun dels
termes municipals als quals pertany la zona de caça controlada corresponent i el propietari o propietària d’un
mínim de cinc hectàrees de terreny rústic dins la dita zona de caça controlada:

Ocells aquàtics: 25,00 euros.

Porc senglar i caça menor: 5,00 euros.

Femella de cabra salvatge: 30,00 euros.

Cabra salvatge menor d’un any: 15,00 euros.

Mascle d’1 a 5 anys de cabra salvatge: 60,00 euros.

Mascle de més de 5 anys i fins a 8 anys de cabra salvatge: 200,00 euros.

Mascle de més de 8 anys de cabra salvatge:

Quota fixa: 200,00 euros.

Quota variable, segons aquesta taula:

 

Punts Euros

204 o menys 0,00

Bronze 205 339,58

206 364,76

207 390,02

208 415,24

209 440,46

210 465,76

211 491,00

212 515,86

213 541,44

214 566,66

Plata 215 608,74

216 659,74

217 710,18

218 760,68

219 807,13
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220 861,58

221 912,08

222 962,56

223 1.013,60

224 1.064,04

Or 225 1.148,20

226 1.215,50

227 1.282,76

228 1.350,60

229 1.417,92

230 1.485,18

231 1.552,52

232 1.619,78

233 1.687,66

234 1.754,96

235 1.822,22

236 1.906,36

237 1.991,62

238 2.075,14

239 2.159,26

240 2.243,40

241 2.328,04

242 2.412,16

243 2.496,30

244 2.580,36

245 2.665,06

246 2.749,18

247 2.833,32

248 2.917,44

249 3.002,08
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250 3.086,20

251 3.170,32

252 3.254,44

253 3.339,14

254 3.423,24

255 3.507,36

256 3.591,50

257 3.676,16

258 3.760,30

259 3.844,40

260 3.928,52

261 en endavant 3.928,52 euros, més 168,86 euros per punt

 

Mascle de daina: 35,00 euros.

Femella de daina: 5,00 euros.

Mascle de mufló: 35,00 euros.

Femella de mufló: 5,00 euros.

Mascle d’isard: 50,00 euros.

Femella d’isard: 40,00 euros.

Mascle de cabirol: 20,00 euros.

Femella de cabirol: 5,00 euros.

Mascle de cérvol: 50,00 euros.

Femella de cérvol: 15,00 euros

1.2. En cas de caçador no local:

Ocells aquàtics: 50,00 euros.

Porc senglar i caça menor: 10,00 euros.

Femella de cabra salvatge: 60,00 euros.

Cabra salvatge menor d’un any: 30,00 euros.

Mascle d’1 a 5 anys de cabra salvatge: 120,00 euros.

Mascle de més de 5 anys i fins a 8 anys de cabra salvatge: 400,00 euros.

Mascle de més de 8 anys de cabra salvatge:

Quota fixa: 400,00 euros.

Quota variable, segons aquesta taula:
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Punts Euros

204 o menys 0,00

Bronze 205 679,16

206 729,52

207 780,04

208 830,48

209 880,92

210 931,52

211 982,00

212 1.031,72

213 1.082,88

214 1.133,32

Plata 215 1.217,48

216 1.319,48

217 1.420,36

218 1.521,36

219 1.614,26

220 1.723,16

221 1.824,16

222 1.925,12

223 2.027,20

224 2.128,08

Or 225 2.296,40

226 2.431,00

227 2.565,52

228 2.701,20

229 2.835,84

230 2.970,36

231 3.105,04

232 3.239,56
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233 3.375,32

234 3.509,92

235 3.644,44

236 3.812,72

237 3.983,24

238 4.150,28

239 4.318,52

240 4.486,80

241 4.656,08

242 4.824,32

243 4.992,60

244 5.160,72

245 5.330,12

246 5.498,36

247 5.666,64

248 5.834,88

249 6.004,16

250 6.172,40

251 6.340,64

252 6.508,88

253 6.678,28

254 6.846,48

255 7.014,72

256 7.183,00

257 7.352,32

258 7.520,60

259 7.688,80

260 7.857,04

261 en endavant 7.857,04 euros, més 337,72 euros per punt
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Mascle de daina: 70,00 euros.

Femella de daina: 10,00 euros.

Mascle de mufló: 70,00 euros.

Femella de mufló: 10,00 euros.

Mascle d’isard: 100,00 euros.

Femella d’isard: 80,00 euros.

Mascle de cabirol: 40,00 euros.

Femella de cabirol: 10,00 euros.

Mascle de cérvol: 100,00 euros.

Femella de cérvol: 30,00 euros.

 

Taxa pels permisos de caça major i menor dins les reserves nacionals de caça i reserves de caça (article 12.3.4
del Decret legislatiu 3/2008)

 

‒1 La quota fixa o d’entrada s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:

1.1 Caça menor i porc senglar: 15,75 euros.

1.2 Ocells aquàtics: 210,53 euros.

1.3 Cabirol:

Caça selectiva:

De femelles: 25,73 euros.

De mascles: 25,73 euros.

Caça de trofeu: 157,5 euros.

1.4 Isard:

Caça selectiva: 105,32 euros.

Caça de trofeu: 306,6 euros.

1.5 Cabra salvatge:

Caça selectiva:

De femelles i cries: 52,5 euros.

De mascles: 473,03 euros.

Caça de trofeu: 631,05 euros.

1.6 Cérvol:

Caça selectiva:

De femelles: 51,19 euros.

De mascles: 105,32 euros.

Caça de trofeu: 526,84 euros.

1.7 Daina:

Caça selectiva:

De femelles: 45,36 euros.
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De mascles: 90,72 euros.

Caça de trofeu: 256,2 euros.

1.8 Mufló:

Caça selectiva:

De femelles: 42,36 euros.

De mascles: 90,72 euros.

Caça de trofeu: 256,2 euros.

1.9 Per a l’obtenció de permisos diaris de caça en la modalitat de batuda per a caçadors no locals ni socis
d’associacions locals.

Quota d’entrada:

Anual: 50,00 euros.

15 dies: 10,00 euros.

Espècies: porc senglar (ambdós sexes), guineu (ambdós sexes) i femelles de cérvol, daina, mufló i cabirol.

 

–2 La quota variable o complementària s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:

2.1 Cabirol.

Caça selectiva de femelles:

Per peça ferida o cobrada: 43,00 euros.

Caça selectiva de mascles:

Per peça ferida o cobrada: 88,60 euros.

Caça de trofeu:

Per peça ferida i no cobrada: 221,05 euros.

Per peça cobrada:

 

Punts Euros

Fins a 95 128,80

De 95 fins a 100 221,05

101 247,50

102 274,05

103 300,50

104 327,05

105 353,50

106 380,00

107 406,50

108 443,30

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6859 - 27.4.201517/36 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15113045-2015



109 478,50

110 513,95

111 549,35

112 593,45

113 637,65

114 681,85

115 726,00

116 770,15

117 823,15

118 876,05

119 929,05

120 982,15

121 1.035,05

122 1.088,10

123 1.141,00

124 1.194,15

125 1.247,20

126 1.299,90

127 1.407,50

128 1.513,55

129 1.619,50

130 1.725,45

131 1.831,45

132 1.937,55

133 2.043,35

134 2.149,35

135 2.256,85

Més de 135 2.256,85, més 132,70 per punt addicional

 

2.2 Isard.
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Caça selectiva:

Per peça cobrada: 132,70 euros.

Si la peça supera els 75 punts s’ha de valorar com a trofeu.

Caça de trofeu:

Per peça ferida i no cobrada: 176,90 euros.

Per peça cobrada:

 

Punts Euros

Fins a 75 176,90

76 194,55

77 212,25

78 229,95

79 247,50

80 265,20

81 282,95

82 300,50

83 318,30

84 335,75

85 353,50

86 406,50

87 461,00

88 513,95

89 566,95

90 619,95

91 672,90

92 726,00

93 778,95

94 831,85

95 884,95

96 955,65

97 1.026,20
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98 1.096,85

99 1.167,45

100 1.238,20

101 1.328,15

102 1.416,40

103 1.504,60

104 1.592,90

105 1.681,25

Més de 105 1.681,25 més 106,25 per punt

 

2.3 Cabra salvatge.

Caça selectiva de femelles i cries:

Per peça cobrada: 44,35 euros.

Per peça ferida i no cobrada: 44,35 euros.

Caça selectiva de mascles (més de 5 anys i fins a 204 punts):

Per peça ferida i no cobrada: 397,50 euros.

Per peça cobrada:

 

Punts Euros

165 o menys 443,30

166 452,25

167 461,00

168 469,90

169 478,50

170 487,50

171 496,45

172 505,00

173 513,95

174 522,80

175 531,70

176 549,35

177 566,95
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178 584,70

179 602,30

180 619,95

181 637,65

182 655,35

183 672,90

184 690,60

185 708,35

186 726,00

187 743,60

188 761,25

189 778,95

190 796,65

191 814,25

192 831,85

193 849,70

194 867,20

195 884,95

196 929,05

197 973,20

198 1.017,35

199 1.061,50

200 1.105,76

201 1.149,95

202 1.194,15

203 1.238,20

204 1.282,45

205 o més  

 

Caça trofeu:
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Per peça ferida i no cobrada: 530,10 euros.

Per peça cobrada:

 

Punts Euros

204 o menys Tarifes mascle selectiu

Bronze 205 1.416,40

206 1.482,50

207 1.548,80

208 1.615,01

209 1.681,25

210 1.747,65

211 1.813,90

212 1.879,15

213 1.946,30

214 2.012,50

Plata 215 2.122,95

216 2.256,85

217 2.389,25

218 2.521,80

219 2.654,25

220 2.786,65

221 2.919,25

222 3.051,75

223 3.185,70

224 3.318,15

Or 225 3.539,05

226 3.715,70

227 3.892,25

228 4.070,35

229 4.247,05
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230 4.423,60

231 4.600,40

232 4.776,95

233 4.955,15

234 5.131,80

235 5.308,35

236 5.529,20

237 5.753,00

238 5.972,25

239 6.193,10

240 6.413,95

241 6.636,15

242 6.856,95

243 7.077,80

244 7.298,45

245 7.520,80

246 7.741,60

247 7.962,50

248 8.183,30

249 8.405,50

250 8.626,30

251 8.847,10

252 9.067,95

253 9.290,25

254 9.511,05

255 9.731,85

256 9.952,70

257 10.174,95

258 10.395,80

259 10.616,55
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260 10.837,40

261 en endavant 10.837,40 més 443,30 euros per punt

 

2.4 Cérvol.

Caça selectiva de mascles:

Per peça cobrada: 221,05 euros.

Per peça ferida i no cobrada: 88,60 euros.

Caça selectiva de femelles:

Per peça cobrada: 53,25 euros.

Per peça ferida i no cobrada: 18,00 euros.

Caça de trofeu:

Per peça ferida i no cobrada: 176,90 euros.

Per peça cobrada:

 

Punts Euros

Fins a 140 443,30

141 461,00

142 478,50

143 496,45

144 513,95

145 531,70

146 549,35

147 566,95

148 584,70

149 602,30

150 619,95

151 637,65

152 655,35

153 672,90

154 690,60

155 708,35

156 726,00
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157 743,60

158 761,25

159 778,95

160 796,65

161 831,85

162 867,20

163 990,75

164 1.026,20

165 1.061,50

166 1.096,85

167 1.132,25

168 1.167,45

169 1.202,85

170 1.238,20

171 1.273,45

172 1.398,65

173 1.433,95

174 1.469,35

175 1.504,60

176 1.540,00

177 1.575,30

178 1.610,70

179 1.645,95

180 1.681,25

181 1.840,30

182 1.911,00

183 1.981,65

184 2.052,30

185 2.122,95

186 2.212,65
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187 2.300,90

188 2.389,25

189 2.477,75

190 2.566,00

191 2.707,35

192 2.848,50

193 2.989,90

194 3.132,70

195 3.274,05

196 3.450,65

197 3.627,30

198 3.804,00

199 3.982,05

200 4.158,70

201 4.423,60

202 4.688,65

203 4.955,15

204 5.220,05

205 5.485,10

206 5.839,70

207 6.193,10

208 6.546,40

209 6.901,05

210 7.254,25

Més de 210 7.254,25, més 443,30 euros per punt

 

2.5 Daina.

Caça selectiva:

De femelles: 63,55 euros.

De mascles: 127,00 euros.

Caça de trofeu:
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Per peça ferida i no cobrada: 76,20 euros.

Per peça cobrada: 165,10 euros.

2.6 Mufló.

Caça selectiva:

De femelles: 63,55 euros.

De mascles: 127,00 euros.

Caça de trofeu:

Per peça ferida i no cobrada: 76,25 euros.

Per peça cobrada: 165,10 euros.

 

Bonificacions (article 12.3-5 del Decret legislatiu 3/2008)

 

–1 Els caçadors locals tenen una bonificació del 80% de la quota fixa o d’entrada, excepte en la quota de caça
menor i porc senglar.

 

–2 Els caçadors locals tenen una bonificació del 80% de les tarifes de la quota variable o complementària
establertes per a la caça selectiva de totes les espècies, i una bonificació del 40% de les tarifes de la quota
variable o complementària establertes per a la caça de trofeu de totes les espècies.

 

–3 Són caçadors locals, als efectes de l’aplicació d’aquesta taxa, els que tenen el veïnatge administratiu en
alguns dels termes municipals als quals pertany la reserva corresponent i els propietaris d’un mínim de cinc
hectàrees de terreny rústic dins la reserva esmentada.

 

–4 Els caçadors que fan servir bales que no contenen plom durant les caceres de caça major per acostament
tenen una bonificació del 10% de les tarifes de la quota variable o complementària de totes les espècies.

 

Taxa per l’expedició de la llicència per practicar la immersió en la zona estrictament protegida de les illes Medes
(article 12.4.5 del Decret legislatiu 3/2008)

 

La quota per cada llicència vàlida és:

 

–1 Amb escafandre autònom, per immersió, 4,90 euros.

 

–2 Sense mitjans de respiració artificial, per immersió, 2,50 euros.

 

Taxa pels permisos per fotografiar o filmar fauna salvatge des d’un observatori fix de fauna salvatge situat en
terrenys d’una reserva nacional de caça (article 12.5.4 del Decret legislatiu 3/2008)

 

La quota d’aquesta taxa és:

Pel permís d’un dia, 128,80 euros.

Per cada dia de més, 85,90 euros.
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Taxa per la llicència per a la recol·lecció de tòfones (article 12.6.4 del Decret legislatiu 3/2008)

 

La quota de la taxa és de 38,20 euros.

 

Taxa per l’ocupació de terrenys forestals propietat de la Generalitat i l’ocupació dels camins ramaders
classificats (article 12.7.5 del Decret legislatiu 3/2008)

 

Els organismes, les entitats i les empreses públiques integrats en l’estructura de l’Estat, de les comunitats
autònomes, dels municipis, de les comarques i d’altres ens públics territorials o institucionals, incloses les
corporacions de dret públic, resten exempts de les taxes a què fa referència l’article 12.7-1 si presenten la
sol·licitud d’ocupació en el marc de la prestació d’un servei públic.

 

Resten exemptes de les taxes a què fa referència l’article 12.7-1 les persones autoritzades d’una ocupació que
no comporti un benefici econòmic o, en cas que existeixi aquest benefici, quan l’ocupació suposi condicions o
contraprestacions que l’anul·lin o el facin irrellevant.

 

‒1 La quota de la taxa de les ocupacions de terrenys forestals propietat de la Generalitat i l’ocupació dels
camins ramaders classificats es determina aplicant els criteris generals de valoració següents:

a) El valor del terreny ocupat, que s’obté tenint en compte l’àmbit de protecció de l’espai en què s’ubiqui, els
valors dels terrenys confrontants i el benefici esperat pel subjecte passiu.

b) Els danys sobre els diferents valors ambientals i sobre els aprofitaments del camí ramader o de la forest, i
també els usos que es puguin veure afectats per l’ocupació o concessió.

 

‒2 S’han d’aplicar els paràmetres específics de valoració següents:

a) Instal·lació aèria de línies elèctriques, telefòniques i altres línies de naturalesa similar, amb sobrevol de la
línia: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, en funció dels metres quadrats de sobrevol, amb part
proporcional d’ocupació de suports, pals o torres i elements auxiliars. Als efectes del càlcul de la quota, en el
cas de línies elèctriques, la superfície es determina considerant l’amplada del corredor definida a l’annex 2 del
Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació a
la zona d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals i la
seguretat de les instal·lacions. En cap cas l’amplada considerada pot ser inferior a dos metres. Quan la línia
travessi de manera perpendicular un camí ramader, la longitud mínima és l’amplada d’atermenament, o si no,
la de classificació del camí ramader. Els suports, transformadors i altres elements accessoris de les línies
elèctriques s’entenen inclosos sempre que la base o la seva projecció quedi inclosa en la superfície esmentada.
En cas contrari, es computa la superfície addicional amb la mateixa quota.

b) Parcs eòlics: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, en funció dels metres quadrats de sobrevol de
l’aerogenerador i part proporcional de la superfície de suports. Les línies d’evacuació necessàries s’han de
valorar a part, tant si són línies aèries com soterrades, i també les subestacions de transformació i les vies
d’accés que tinguin un ús privatiu. Als efectes del càlcul de la quota, la superfície correspon a la que ocupa la
projecció de les aspes en tot el seu recorregut.

c) Antenes, pals i altres suports d’elements de mesura o per a la reemissió de senyals:

c.1) Torres anemomètriques: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per unitat d’ocupació de torre amb tots
els seus elements inclosos, excepte les línies elèctriques de subministrament o connexions de servei, que s’han
de valorar a part, tant si són línies aèries com soterrades.

c.2) Torres per a antenes de reemissió de telefonia mòbil: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per unitat
d’ocupació de torre amb el seu recinte. La connexió necessària s’ha de valorar a part, tant si són línies aèries
com soterrades.
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c.3) Antenes de reemissió de ràdio i televisió: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per unitat d’ocupació de
torre amb el seu recinte. Les connexions necessàries s’han de valorar a part, tant si són línies aèries com
soterrades.

d) Esteses de línies elèctriques subterrànies, canonades soterrades d’aigua o gas i altres instal·lacions
subterrànies: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per metres quadrats de superfície, amb part proporcional
d’ocupació de registres i elements auxiliars. Als efectes del càlcul de la quota, la superfície és la projecció
superficial de la conducció, incrementada en l’amplada necessària per a l’execució i manteniment de la
instal·lació. L’amplada mínima és la necessària per al manteniment de la línia mateix, que mai no ha de ser
inferior a 0,60 metres. Quan la línia travessi de manera perpendicular un camí ramader, la longitud mínima
serà l’amplada d’atermenament, o si no, la de classificació del camí ramader.

e) Cartells i senyals informatius, indicatius i publicitaris: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per unitat
calculada en metres quadrats del cartell. La superfície mínima de còmput és d’un metre quadrat.

f) Basses de regulació i d’abastament d’aigua: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, en funció dels metres
quadrats ocupats.

g) Altres instal·lacions amb ocupació superficial com dipòsits, subestacions elèctriques o similars: la taxa
s’estableix, amb caràcter anual, en funció dels metres quadrats ocupats. Les connexions necessàries, fora del
recinte ocupat, s’han de valorar a part, com línies aèries o soterrades, o canonades segons els casos.

h) Dipòsit de materials de construcció o d’un altre tipus i àrees d’estacionament de vehicles o maquinària: la
taxa s’estableix, amb caràcter anual, en funció dels metres quadrats ocupats. Les connexions necessàries
s’han de valorar a part, com línies aèries o soterrades. No s’hi inclou la tanca.

i) Construcció d’accessos a finques confrontants: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, en funció dels metres
quadrats ocupats. No s’hi inclou la tanca. Als efectes del càlcul de la quota, la superfície és la projecció de tota
l’àrea afectada per les obres, inclosos els talussos de desmunt i terraplè.

j) Usos recreatius privatius, càmpings i altres usos similars:

j.1) Usos recreatius amb tanca: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per metre quadrat d’ocupació o
servitud. Als efectes del càlcul de la quota, la superfície és el perímetre del recinte tancat. S’hi inclouen les
edificacions i infraestructures autoritzades a l’interior del recinte sempre que no representin percentatges
superiors al 5% del total.

j.2) Usos recreatius sense tanca: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per metre quadrat ocupat. A efectes
del càlcul de la quota, la superfície és l’àrea directament afectada per l’ús recreatiu privatiu. S’hi inclouen les
infraestructures autoritzades a l’interior del recinte, però s’han de valorar les edificacions i els recintes tancats
a part.

k) Ocupacions per cultius agrícoles: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per metre quadrat ocupat o
superfície de conreu. No s’hi inclouen tanques.

l) Pedreres i activitats extractives: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per metre quadrat ocupat.

 

‒3 La quota de la taxa es determina per l’aplicació de les bases imposables i els tipus de gravamen següents:

a) Instal·lació aèria de línies elèctriques, telefòniques i altres línies de naturalesa similar, amb sobrevol de la
línia: 0,25 euros/m2/any.

b) Parcs eòlics: 2,10 euros/m2/any.

c) Antenes, pals i altres suports d’elements de mesura o per a la reemissió de senyals:

c.1) Torres anemomètriques: 945,00 euros/ut/ any.

c.2) Torres per a antenes de reemissió de telefonia mòbil: 4.200,00 euros/ut/ any.

c.3) Antenes de reemissió de ràdio i televisió: 3.150,00 euros/ut/ any.

d) Esteses de línies elèctriques subterrànies, canonades soterrades d’aigua o gas i altres instal·lacions
subterrànies: 0,25 euros/m2/any.

e) Cartells i senyals informatius, indicatius i publicitaris: 52,50 euros/m² de cartell/any.
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f) Basses de regulació i d’abastament d’aigua: 2,10 euros/m²/any.

g) Altres instal·lacions amb ocupació superficial com dipòsits, subestacions elèctriques o similars: 5,25
euros/m²/any.

h) Dipòsit de materials de construcció o d’un altre tipus i àrees d’estacionament de vehicles o maquinària: 0,15
euros/m²/any.

i) Construcció d’accessos a finques confrontants: 0,35 euros/m²/any.

j) Usos recreatius privatius, càmpings i altres usos similars:

j.1) Usos recreatius amb tanca: 0,15 euros/m²/any.

j.2) Usos recreatius sense tanca: 0,10 euros/m²/any.

k) Ocupacions per cultius agrícoles: 0,35 euros/m²/any.

l) Pedreres i activitats extractives: 0,55 euros/m²/any.

 

‒4 Si, com a conseqüència de l’ocupació, es destrueixen o es deterioren els terrenys, els subjectes passius,
sens perjudici del pagament de la taxa, estan obligats al reintegrament del cost total de les despeses de
reconstrucció o reparació corresponents. Si els danys són irreparables, la indemnització ha de consistir en una
quantia igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels béns.

 

Taxa per l’homologació de trofeus de caça (article 12.8-4 del Decret legislatiu 3/2008)

 

–La quota de la taxa és de 26,25 euros per cada homologació de trofeu de caça.

 

Taxa pel dret a l’examen d’aptitud com a persona amb formació en manipulació de carn de caça (article 12.18-
4 del Decret legislatiu 3/2008)

 

–La quota de la taxa és de 31,50 euros per dret a l'examen d’aptitud com a persona amb formació en
manipulació de carn de caça.

 

Taxa per l’expedició de precintes de caça major a les àrees privades de caça i a les àrees locals de caça (article
12.19-4 del Decret legislatiu 3/2008)

 

–La quota per cada joc de precintes és de 2,10 euros. El joc de precintes consta de dues parts amb la mateixa
numeració, una per al cos i l’altra per al cap de la peça abatuda.

 

Taxa per l’expedició de l’autorització de captura en viu d’ocells fringíl·lids per a l’activitat tradicional de
concursos de cant i de les anelles oficials que acompanyen l’autorització (article 12.20-4 del Decret legislatiu
3/2008)

 

–La quota de la taxa per l’autorització de captura en viu d’ocells fringíl·lids és de 12,00 euros més 0,16 euros
per cada anella atorgada.

 

Taxa per la inscripció, l’anellament i el control d’exemplars de falconeria i de les instal·lacions en què es troben
allotjats (article12.23-4 del Decret legislatiu 3/2008)
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–La quota de la taxa és de 50,00 euros per cada exemplar inscrit.

 

Taxa per l’avaluació i l’informe de projectes d’experimentació animal per la Comissió d’Experimentació Animal
(article 12.24-5 del Decret legislatiu 3/2008)

 

–D’acord amb el tipus d’actuació, s’estableixen dos tipus de quota:

a) Una quota de 110 euros per cada sol·licitud d’avaluació i informe d’un projecte d’experimentació animal
davant la Comissió d’Experimentació Animal com a òrgan habilitat, amb independència que el projecte sigui
subjecte o no a autorització prèvia i expressa.

b) Una quota de 90 euros per cada sol·licitud d’informe d’un projecte d’experimentació animal que requereixi
autorització prèvia i expressa amb l’avaluació i informe previs de la Comissió d’Experimentació Animal.

 

Taxa pesca marítima (article 17.1.5 del Decret legislatiu 3/2008)

 

S’estableix una bonificació del 50% de la quota establerta en el punt 3 de l’article 17.1-5 per l’autorització de
concursos de pesca marítima recreativa en què el 50% dels participants o més siguin més grans de 65 anys.

 

–1 Autoritzacions administratives necessàries per al desenvolupament de la pesca i l’aqüicultura

Per cada expedient: 31,65 euros.

 

–2 Títols per a l’exercici de l’activitat professional nauticopesquera i de busseig i per a l’exercici de l’activitat
nauticoesportiva i subaquaticoesportiva

2.1 Drets d’examen:

2.1.1 Per l’obtenció dels títols per a l’exercici de l’activitat professional nauticopesquera i de busseig per als
quals es requereix un examen únic: 29,65 euros.

2.1.2 Per l’obtenció dels títols per a l’exercici de l’activitat professional nauticopesquera i de busseig per als
quals es requereix un examen per assignatura o mòdul: 29,65 euros.

2.1.3 Per l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de patró/ona de navegació bàsica
(examen teòric): 59,15 euros.

2.1.4 Per l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de patró/ona de navegació bàsica
(examen pràctic): 97,35 euros.

2.1.5 Per l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de patró/ona d’embarcacions
d’esbarjo (examen teòric): 69,45 euros.

2.1.6 Per l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de patró/ona d’embarcacions
d’esbarjo (examen pràctic): 97,35 euros.

2.1.7 Per l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de patró/ona de iot (examen teòric):
88,65 euros.

2.1.8 Per l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de patró/ona de iot (examen pràctic):
175,35 euros.

2.1.9 Per l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de capità/ana de iot (examen teòric):
117,95 euros.

2.1.10 Per l’obtenció del títol per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de capità/ana de iot (examen
pràctic): 175,35 euros.

2.1.11 Exàmens per a l’obtenció dels títols subaquaticoesportius: 117,95 euros.
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2.1.12 Exàmens per a l’obtenció del títol de patró/ona de moto nàutica: 59,15 euros.

2.2 Expedició de títols i targetes:

2.2.1 Expedició de títols i targetes d’identitat professional per a l’exercici de l’activitat nauticopesquera i de
busseig: 50,30 euros.

2.2.2 Expedició de títols i targetes d’acreditació de la titulació per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de
patró/ona de navegació bàsica: 59,15 euros.

2.2.3 Expedició de títols i targetes d’acreditació de la titulació per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de
patró/ona d’embarcació d’esbarjo: 59,15 euros.

2.2.4 Expedició de títols i targetes d’acreditació de la titulació per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de
patró/ona de iot: 84,25 euros.

2.2.5 Expedició de títols i targetes d’acreditació de la titulació per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de
capità/ana de iot: 84,25 euros.

2.2.6 Expedició de títols i targetes d’acreditació de la titulació per a l’exercici de l’activitat
subaquaticoesportiva: 50,30 euros.

2.2.7 Expedició de títols i targetes d’acreditació de la titulació per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva de
patró/ona de moto nàutica: 59,15 euros.

2.3 Renovació de targetes:

2.3.1 Renovació de targetes d’acreditació de la titulació per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva,
subaquaticoesportiva (per caducitat, pèrdua, robatori i/o eliminació de la nota restrictiva): 50,30 euros.

2.3.2 Renovació de targetes d’acreditació de la titulació per a l’exercici de l’activitat professional
nauticopesquera i de busseig professional (per caducitat, pèrdua, robatori i/o eliminació de la nota restrictiva):
50,30 euros.

2.3.3 Renovació de targetes d’acreditació de la titulació per a l’exercici de l’activitat nauticoesportiva (per
caducitat, pèrdua, robatori o eliminació de la nota restrictiva) a les persones més grans de 70 anys: 9,85
euros.

2.4 Expedició de duplicats de certificats d’examen, de títol (diplomes) i de targetes:

2.4.1 Expedició de duplicats de certificats d’examen, de títols per a l’exercici de l’activitat professional
nauticopesquera i de busseig, i de duplicats de diplomes de qualsevol títol: 20,90 euros.

2.5 Convalidació d’assignatures i títols: convalidació d’assignatures i títols nauticopesquers: 29,65 euros.

 

–3 Per l’autorització de cada concurs de pesca: 95,10 euros.

 

–4 Autoritzacions

4.1 Autorització d’obertura:

4.1.1 Escoles esportives nàutiques: 117,40 euros.

4.1.2 Centres privats per a l’ensenyament de la navegació d’esbarjo: 117,40 euros.

4.1.3 Centres de busseig: 117,40 euros.

4.1.4 Centres de pràctiques de motos nàutiques: 117,40 euros.

4.2 Autorització per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i de navegació, i de pràctiques de vela
per a l’obtenció dels títols nauticoesportius: 117,40 euros.

4.3 Autorització per a la realització del curs per a l’obtenció del títol de bussejador/a professional de petita
profunditat: 117,40 euros.

 

–5 Obtenció d’equiparacions entre les qualificacions de busseig d’esbarjo d’entitats federatives i no federatives i
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les qualificacions oficials de busseig d’esbarjo: 245,35 euros.

 

Taxa pel permís de pesca (article 17.2.5 del Decret legislatiu 3/2008)

 

–1 La quota de la taxa per a permisos de zones de pesca controlada és la següent:

1.1 Salmònids amb mort (diari)

Tarifa general: 8,85 euros.

Membres federats: 6,65 euros.

Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 4,45 euros.

1.2 Salmònids sense mort (diari)

Tarifa general: 4,45 euros.

Membres federats: 3,35 euros.

Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 2,25 euros.

1.3 Intensiu amb mort (diari)

Tarifa general: 13,70 euros.

Membres federats: 9,95 euros.

Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 7,55 euros.

1.4 Intensiu sense mort (diari)

Tarifa general: 6,90 euros.

Membres federats: 5,00 euros.

Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 3,80 euros.

1.5 Ciprínids (diari)

Tarifa general: 4,45 euros.

Membres federats: 3,35 euros.

Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 2,25 euros.

1.6 Ciprínids (anual)

Tarifa general: 27,60 euros.

Membres federats: 16,55 euros.

Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 8,85 euros.

 

–2 Les zones de pesca controlada que limiten amb la comunitat autònoma d’Aragó tenen una quota
diferenciada, fixada per ambdues comunitats i que no és objecte d’actualització mitjançant l’índex de preus del
consum. Les quotes són les següents:

2.1 Zones de pesca controlada de Baserca amb mort (NR-03A), Aneto-Senet amb mort (NR-04A), Lavaix (NR-
05A), Escales (NR-06) i Montanyana amb mort (NR-08A):

Tarifa general: 12,00 euros.

Membres federats: 8,00 euros.

Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 4 euros.

2.2 Zones de pesca controlada de Baserca sense mort-riu (NR-02), embassament de Baserca sense mort (NR-
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03B), Montanyana 2 (NR-07), Montanyana sense mort (NR-08B), Aneto-Senet sense mort (NR-04B) i Lavaix
sense mort (NR-05B):

Tarifa general: 5,00 euros.

Membres federats: 3,00 euros.

Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 2,00 euros.

2.3 Zona de pesca controlada de l’embassament de Riba-roja i Flix (EB-01):

Permisos diaris:

Tarifa general: 5,00 euros.

Membres federats: 3,00 euros.

Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 3,00 euros.

Permís setmanal:

Tarifa general: 20,00 euros.

Membres federats: 7,00 euros.

Membres de la societat de pescadors que gestiona la zona: 7,00 euros.

Permís anual:

Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 21,00 euros.

Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona i riberencs: 8,00 euros.

Exempcions

Els subjectes passius que acreditin documentalment la situació d’incapacitat permanent total o absoluta i les
persones menors de 18 anys estan exempts del pagament de la taxa en les zones de pesca controlada amb la
modalitat de pesca sense mort. Aquesta exempció no exclou en cap cas l’obligació d’obtenir el permís de pesca.

Els subjectes passius més grans de 65 anys estan exempts del pagament de la taxa, en les zones de pesca
controlada amb la modalitat de pesca sense mort, de dilluns a dijous, llevat dels festius i les vigílies de festius.
No s’inclou en aquesta exempció la taxa per permisos de zones de pesca controlada intensiva. Aquesta
exempció no exclou en cap cas l’obligació d’obtenir el permís de pesca.

Els pescadors riberencs disposen d’una bonificació del 100% en l’obtenció dels permisos de pesca. Se
n’exclouen els permisos per a zones de pesca controlada intensiva.

A aquest efecte es consideren pescadors riberencs d’una zona de pesca controlada situada en aigües d’alta
muntanya els titulars d’una llicència de pesca que tenen fixat el domicili habitual, durant un període mínim de
cinc anys, al municipi pel qual transcorre una part o la totalitat de la zona de pesca controlada.

 

Taxa per la llicència de pesca recreativa i professional (article 17.3.5 del Decret legislatiu 3/2008)

 

La quota de la taxa és:

 

–1 Llicències de pesca recreativa

Les durades de les llicències i els imports de les quotes respectives són:

1.1 Pesca recreativa:

Durada, 1 dia: 3,00 euros.

Durada, 15 dies: 11,00 euros.

Durada, 1 any: 25,00 euros.
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Durada, 2 anys: 40,00 euros.

Durada, 3 anys: 58,00 euros.

Durada, 4 anys: 68,00 euros.

1.2 Pesca recreativa submarina:

Durada, 1 any: 18,60 euros.

1.3 Pesca recreativa col·lectiva:

Durada, 1 any, fins a 10 persones: 115,25 euros.

Durada, 1 any, més de 10 persones: 230,30 euros.

Durada, 2 anys, fins a 10 persones: 230,30 euros.

Durada, 2 anys, més de 10 persones: 460,40 euros.

Durada, 3 anys, fins a 10 persones: 345,35 euros.

Durada, 3 anys, més de 10 persones: 690,45 euros.

Durada, 4 anys, fins a 10 persones: 460,40 euros.

Durada, 4 anys, més de 10 persones: 920,50 euros.

 

–2 Llicència de pesca professional:

2.1 Corall, marisqueig: 27,85 euros.

2.2 Angula: 46,20 euros.

2.3 Cucs de mar, rall: 9,35 euros.

 

–3 Expedició i renovació de la targeta acreditativa de la llicència: 9,35 euros.

Exempcions

Estan exempts de pagar la taxa exigida pel concepte d’expedició de la llicència per exercir la pesca recreativa
els subjectes passius que acreditin documentalment la situació d’incapacitat permanent total o absoluta, les
persones menors de 18 anys i les majors de 65 anys.

 

Taxa per fer competicions esportives (article 17.4.5 del Decret legislatiu 3/2008)

 

‒1 L’import de la taxa es defineix pel nombre de participants i el tipus de zona de pesca controlada en què es
fa. Les quotes que s’han d’aplicar són les següents:

– Zones de pesca controlada intensiva sense mort: <= 20 participants: 66,15 euros; > 20 participants: 136,50
euros.

– Zones de pesca controlada de salmònids sense mort: <= 20 participants: 44,10 euros; > 20 participants:
91,35 euros.

– Zones de pesca controlada de ciprínids: <= 20 participants: 44,10 euros; >20 participants: 91,35 euros.

 

‒2 Les deu primeres competicions organitzades per cada societat de pescadors computen com una única
competició perquè es consideren fases classificatòries de la competició. En cas que es requereixin més fases
classificatòries, es faran mòduls de cinc en cinc, en què caldrà abonar la quota de la primera competició.

Exempcions:
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1. Estan exemptes del pagament de la taxa les competicions esportives de caràcter internacional, estatal i
autonòmic en la modalitat de pesca sense mort.

2. Estan exemptes de pagament de la taxa les competicions esportives en què els participants són menors
d’edat.

3. Estan exemptes del pagament de la taxa les competicions de pesca organitzades per ajuntaments amb
motiu de la celebració de la festa major, un màxim de dues vegades l’any.

 

Taxa pel permís d’extracció de flora i fauna marines amb finalitats de recerca, educatives i d’aquariofília
ornamental, o per altres raons d’interès general que la justifiquin (article 17.5-4 del Decret legislatiu 3/2008)

 

–Quota de la taxa per a l’extracció de flora i fauna marines amb finalitats de recerca, educatives i d’aquariofília
ornamental, o per altres raons d’interès general que la justifiquin: 30,10 euros.

 

(15.113.045)
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