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DEPARTAMENT
D’EMPRESA I OCUPACIÓ
ORDRE
EMO/262/2011, de 29 de setembre, per la qual es dóna publicitat a la relació de les
taxes vigents del Departament d’Empresa i Ocupació.
La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny,
estableix que en el termini de dos mesos a comptar 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 que gestionin les taxes afectades han de publicar al
DOGC, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i
amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen,
en què identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna i la quota
corresponent.
L’article 49 de la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2011, actualitza les taxes amb tipus de quantia fixa.
La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, ha modificat el
títol XXIV del Text refós de taxes i preus públics, relatiu a les taxes en matèria de
societat de la informació.
Per tot això, i d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya,
ORDENO:
Es dóna publicitat, només amb efectes informatius, a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Empresa i Ocupació, i que s’especifiquen als
annexos d’aquesta Ordre.
Barcelona, 29 de setembre de 2011
F. XAVIER MENA
Conseller d’Empresa i Ocupació
ANNEX 1
COMERÇ

Taxa del títol VII del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat
de Catalunya
CAPÍTOL I

Taxa per a la tramitació de la llicència comercial de la Generalitat: 3,75 euros per
metre quadrat de superfície de venda.
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ANNEX 2
INDÚSTRIA

Taxes del títol XIV del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat
de Catalunya
CAPÍTOL I
Taxa per la prestació de serveis en matèria de metrologia, autoritzacions d’installacions i inscripcions al Registre d’establiments industrials, control d’aparells i
vehicles, ordenació minera i certiicacions tècniques d’informes
—1 Metrologia
1.1 Aprovació de model, modificació de l’aprovació de model, autorització d’ús
metrològic, autorització o habilitació de laboratoris o altres organismes de control,
pròrrogues d’aprovació de model d’aparells metrològics, certificats d’ús metrològic
i certificats d’assaigs metrològics: la quota per a la tramitació és de 113,25 euros
per model o família de tipus.
1.1.1 Trasllats, ampliacions i modificacions de laboratoris, autoritzats o habilitats, i també la inscripció al registre de control metrològic: la quota de tramitació
és de 56,70 euros.
1.2 Verificació primitiva, verificació de la Comunitat Europea i primeres
verificacions:
1.2.1 Fetes per l’Administració: la quota d’emissió de l’etiqueta o del certificat
de verificació és: 6,90 euros.
1.2.2 Fetes per un laboratori habilitat o per una empresa amb certificació de la
Comunitat Europea: la quota de tramitació és d’1,65 euros per aparell.
1.3 Verificació després de reparació o modificació:
1.3.1 Feta per l’Administració: la quota d’emissió de l’etiqueta o del certificat de
verificació és: 6,90 euros.
1.3.2 Feta per un laboratori habilitat o una entitat verificadora autoritzada: la
quota de tramitació és d’1,65 euros per aparell.
1.4 Verificació periòdica:
1.4.1 Feta per l’Administració: la quota d’emissió de l’etiqueta o del certificat de
verificació és: 6,90 euros.
1.4.2 Feta per un laboratori habilitat o una entitat verificadora autoritzada: la
quota de tramitació és d’1,65 euros per aparell o com a màxim el 3% de la tarifa
aplicada per l’entitat verificadora autoritzada.
1.5 Verificacions per motius de reclamació: la quota per aquestes comprovacions
és: 6,90 euros per cada reclamació.
—2 Resolució d’expedients de concessió i autorització d’activitats industrials
i instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial i normalització,
inscripció en el Registre d’establiments industrials de Catalunya i comprovació
d’activitats i instal·lacions que no requereixen autorització o concessió prèvies o
l’atorgament de les quals no correspon a la Generalitat de Catalunya
2.1 Inscripcions en el Registre d’establiments industrials de Catalunya.
2.1.1 Nou establiment que no necessita la presentació de certificat tècnic: 59,80
euros.
2.1.2 Nou establiment que requereixi la presentació de certificat tècnic: 119,35
euros.
2.1.3 Per la inscripció d’un nou establiment derivat de l’acció inspectora s’aplica
el 200% de la quota corresponent als apartats 2.1.1 o 2.1.2, segons el cas.
2.2 Altres tipus d’expedients.
2.2.1 Nova instal·lació o ampliació (base: valor de la instal·lació o de l’ampliació
en euros).
2.2.1.1 Fins a 30.000,00 euros: 55,25 euros.
2.2.1.2 Més de 30.000,00 euros i fins a 60.000,00 euros: 110,15 euros.
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2.2.1.3 Més de 60.000,00 euros i fins a 120.000,00 euros: 220,45 euros.
2.2.1.4 Més de 120.000,00 euros i fins a 1.202.000,00 euros: 440,85 euros.
2.2.1.5 Més d’1.202.000,00 euros i fins a 30.051.000,00 euros: 440,85 euros +
306,00 * (N – 1,202).
2.2.1.6 Més de 30.051.000,00 euros: 9.268,05 euros + 166,10 * (N – 30,051).
N=valor base dividit per un milió.
2.2.2 Per la inscripció d’instal·lacions que per la seva escassa importància no necessiten projecte tècnic s’aplica el 50% de la quota corresponent de l’apartat 2.2.1.
2.2.3 Per les pròrrogues i les modificacions de les instal·lacions que afecten
la seguretat quan no pressuposen ampliació de les inscrites al Registre s’aplica el
25% de la quota corresponent de l’apartat 2.2.1. La base, en aquest cas, és el valor
de les modificacions.
2.2.4 Quan l’expedient principal comporta, a més, la presentació de separata
d’altres reglamentacions de seguretat s’aplica pel conjunt el 150% de la quota corresponent de l’apartat 2.2.1.
2.2.5 Per les ampliacions, les modificacions o els canvis derivats de l’acció
inspectora en ocasió de la revisió, periòdica o a petició de tercers, dels registres
s’aplica el 200% de la quota corresponent de l’apartat 2.2.1.
—3 Control i prova d’aparells, recipients o vehicles sotmesos a prova inicial,
periòdica o per reforma, en virtut de la reglamentació de seguretat, homologació
i normalització competència del Departament competent en matèria de seguretat
industrial
3.1 Control estadístic de certificacions de prova emeses pel fabricant, el conservador
o les entitats d’inspecció i control i les entitats concessionàries del servei ITV.
3.1.1 Certificacions unitàries relatives a exempció d’homologació, autorització
de fitxa tècnica, catalogació com a vehicle històric: 6,90 euros per cada concepte.
3.1.2 Certificacions de lots d’elements de productes de petit valor fabricats en
sèrie. Per unitat: recipients de més de 100 litres, per unitat: 1,55 euros; recipients
de menys de 100 litres, per unitat: 0,85 euros.
3.2 Inspecció tècnica de vehicles feta per personal del Departament d’Empresa
i Ocupació, utilitzant o no les estacions ITV dels concessionaris i l’expedició del
certificat.
3.2.1 Inspeccions periòdiques de vehicles-enganxall, amb emissió de la corresponent certificació: 23,40 euros.
3.2.2 Inspeccions periòdiques per a duplicats o per a la matriculació del vehicle:
23,40 euros.
3.2.3 Inspeccions per a l’autorització de reformes o comprovació d’elements
auxiliars o conjunts de vehicles i per a l’exempció d’homologació de vehicles:
23,40 euros.
3.2.4 Inspecció de taxímetres o comptaquilòmetres: 8,90 euros.
—4 Ordenació minera
(Q = nombre de quadrícules mineres).
4.1 Permisos d’exploració (mínim per a Q = 300): 1.341,70 euros + 1,60 euros
(Q-300).
4.2 Permisos d’investigació (mínim Q = 1): 1.341,70 euros + 5,35 euros (Q-1).
4.3 Concessió d’explotació derivada (mínim Q = 50): 1.341,70 euros + 25,30
euros (Q-50).
4.4 Concessió d’explotació directa (mínim Q = 50): 1.723,45 euros + 25,30
euros (Q-50).
4.5 Aprovació dels plans de labors de recursos miners de les seccions A, C
i D.
La base és el valor del pressupost anual d’explotació: s’aplica el 150% de la quota
corresponent de l’apartat 2.2.1.
4.6 Activitats mineres afins: la base és el valor de la instal·lació o de l’ampliació.
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4.6.1 Inscripció i autorització d’indústries mineres i pedreres, pous, tallers de
pirotècnia i polvorins i les seves ampliacions: s’aplica la quota corresponent de
l’apartat 2.2.1.
4.6.2 Canvi de nom, pròrrogues, caducitats, modificacions i canvi de condicions
de l’activitat.
4.6.2.1 Pel canvi de nom, les pròrrogues, les caducitats, les modificacions i el
canvi de condicions de l’activitat s’aplica la quota corresponent de l’apartat 2.2.3.
4.6.2.2 Per les ampliacions, els canvis de nom, les modificacions o els canvis
derivats de l’acció inspectora dels registres, en ocasió de la revisió periòdica o a
petició de terceres persones, s’aplica la quota corresponent a l’apartat 2.2.5.
4.7 Particions i perímetres de protecció: 243,15 euros.
—5 Certificacions tècniques i informes
5.1 Certificats de conformitat i assaigs.
5.1.1 Certificacions, informes i resolucions relatius a la fabricació de tipus únic,
certificats de conformitats, certificats de seguretat equivalent i aprovació de tipus
d’aparell: 26,55 euros.
5.2 Registre d’actuacions d’entitats col·laboradores i d’inspecció i control,
d’empreses i de professionals autoritzats.
5.2.1 Inscripció reglamentària de professionals, empreses i entitats col·laboradores
i d’inspecció i control, i també pròrrogues, canvis de nom i canvis de nomenament
de tècnics de laboratori autoritzats o habilitats i certificacions acreditatives de
responsable tècnic de taller de reparació d’automòbils: 38,00 euros.
5.2.2 Certificacions referents a les inscripcions registrals d’empreses i professionals
autoritzats, de responsables de tallers de reparació d’automòbils i de no-suspensió
d’activitats, i també l’emissió de duplicats dels documents originals o certificacions
acreditatives: 13,80 euros.
5.3 Altres certificacions i informes.
5.3.1 Informes relatius a activitats mineres (presa de mostres del fons del sac,
aforament d’aigües, revisions reglamentàries d’elements auxiliars a les mines, caducitat de concessions, camps de tir, accidents, autorització de l’ús o emmagatzematge
d’explosius, voladures, tallers de pirotècnia i altres): 122,85 euros.
5.3.2 Confrontacions de projectes, instal·lacions, aparells, productes i activitats per estendre informes o certificacions, a petició de la persona interessada o
de terceres, per obtenir subvencions o desgravacions o per a altres finalitats, per
presentar davant d’altres organismes, per a estimacions de consum o frau, per a
expropiacions, per a consolidació de concessions i per a explotació de patents i
models d’utilitat: 94,60 euros.
5.3.3 Comprovació dels nivells de qualitat dels serveis públics de subministrament
d’aigua, de gas i d’electricitat: 189 euros.
5.3.4 Per l’emissió d’informes previs, certificacions i consultes de bases de dades
externes, relatius al registre de patents i marques: 22,40 euros.
—6 Còpia autèntica de la targeta d’inspecció tècnica de vehicles: 7,60 euros.
Resta exempta del pagament de la taxa l’expedició de duplicats de targeta ITV, en cas
de robatori, sempre que aquest es justifiqui mitjançant la corresponent denúncia.
CAPÍTOL II
Taxa per a la sol·licitud d’autorització d’organismes de control
Per cada expedient d’autorització com a organisme de control que es tramiti:
107.140,80 euros.
CAPÍTOL III
Taxa per a la sol·licitud d’autorització per prestar el servei d’inspecció tècnica
de vehicles
Per cada expedient d’autorització per prestar el servei d’inspecció tècnica de
vehicles que es tramiti: 21.119,10 euros.
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CAPÍTOL IV
Taxa per al control i la supervisió dels organismes de control
Actuacions d’inspecció:
Inspeccions documentals: 2,10 euros per inspecció.
Inspeccions prèvies i per mostreig: 6,25 euros per inspecció.
Inspeccions periòdiques: 5,15 euros per inspecció.
CAPÍTOL V
Taxa per al control i la supervisió dels titulars de les estacions d’inspecció tècnica
de vehicles
Actuacions d’inspecció:
Inspeccions documentals: 2,10 euros per inspecció.
Inspeccions inicials, modificacions i reformes: 5,15 euros per inspecció.
Inspeccions periòdiques: 0,60 euros per inspecció.
CAPÍTOL VI
Taxa per a la inscripció obligatòria de les instal·lacions i els aparells industrials
en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial
Per cada inscripció, modificació i cancel·lació obligatòria que s’efectuï en els
registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, de
les instal·lacions i els aparells industrials que es posin en funcionament o que ja
estiguin en servei: 6,70 euros.
CAPÍTOL VII
Taxa per a l’anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les
instal·lacions i els aparells industrials en els registres establerts pels reglaments
tècnics de seguretat industrial
Per cada anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries que
s’efectuï als registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial
aplicables, de les instal·lacions i els aparells industrials que estiguin en servei: 6,70
euros.
CAPÍTOL VIII
Taxa per a la inscripció de les inspeccions inicials, les modiicacions i les reformes
que es facin als vehicles al Registre de vehicles
Per cada inscripció de les inspeccions inicials, les modificacions i les reformes
que s’efectuïn als vehicles al Registre de vehicles: 6,70 euros.
ANNEX 3
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Taxes del títol XXIV del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
CAPÍTOL I
Taxa per l’emissió de certiicacions de presentació de projectes tècnics d’infraestructures comunes de telecomunicacions als ediicis i de butlletins o de certiicats
d’instal·lació.
Quantia: 25,75 euros.
CAPÍTOL IV
Taxa per l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
Exempcions:
Són exempts de la taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació, les persones jubilades, les
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que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% i les persones internes dels
centres penitenciaris que compleixen condemna en règim ordinari.
Bonificacions:
S’aplica un 10% per la sol·licitud del servei o les activitats per mitjans electrònics
(art. 1, 2, 7, ap. 3 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat
de Catalunya).
S’aplica un 30% a les persones membres de famílies monoparentals de categoria
general o de famílies nombroses de categoria general.
S’aplica un 50% a les persones membres de famílies nombroses de categoria
especial o de famílies monoparentals de categoria especial.
Quantia:
Per la inscripció a les proves d’avaluació de nivell 1: 15,15 euros.
Amb la bonificació del 10%: 13,65 euros.
Amb la bonificació del 40%: 9,10 euros.
Amb la bonificació del 60%: 6,10 euros.
Per la inscripció a les proves d’avaluació de nivell 2: 20,20 euros.
Amb la bonificació del 10%: 18,20 euros.
Amb la bonificació del 40%: 12,15 euros.
Amb la bonificació del 60%: 8,10 euros.
Per la inscripció a les proves d’avaluació de nivell 3: 25,25 euros.
Amb la bonificació del 10%: 22,75 euros.
Amb la bonificació del 40%: 15,15 euros.
Amb la bonificació del 60%: 10,10 euros.
Per l’expedició de còpies dels certificats d’acreditació de competències en TIC:
6,10 euros.
Amb la bonificació del 10%: 5,50 euros.
Amb la bonificació del 40%: 3,70 euros.
Amb la bonificació del 60%: 2,45 euros.
ANNEX 4
OCUPACIÓ

Taxes del títol XXVI del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
CAPÍTOL I
Taxa pels drets d’inscripció a les proves d’accés al certiicat de professionalitat:
22,05 euros.
CAPÍTOL II
Taxes per la tramitació de les autoritzacions de treball per a les persones estrangeres:
Les quotes per la tramitació de les autoritzacions inicials de treball per un període
superior a sis mesos i de les modificacions que se’n facin són les següents:
1. Autoritzacions de treball per compte d’altri:
1.1 Autorització inicial de treball per compte d’altri:
1.1.1 Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 190,15
euros.
1.1.2 Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional:
380,35 euros.
1.2 Modificació d’autoritzacions de treball per compte d’altri: 76,10 euros.
2. Autoritzacions de treball per compte propi:
2.1 Autorització inicial: 190,15 euros.
2.2 Modificació: 76,10 euros.
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3. Autoritzacions de treball per a treballadors transfronterers:
3.1 Autorització inicial de treball per compte d’altri:
3.1.1 Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 190,15
euros.
3.1.2 Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional:
380,35 euros.
3.2 Autorització inicial de treball per compte propi: 190,15 euros.
4. Altres autoritzacions de treball:
4.1 Autorització de treball per a titulars d’autorització d’estada per estudis:
4.1.1 Concessió inicial de durada inferior a sis mesos: gratuïta.
4.1.2 Concessió inicial de durada superior a sis mesos: 114,10 euros.
4.1.3 Modificació: 38,05 euros.
4.2 Autoritzacions de treball per a titulars d’autoritzacions de residència per
circumstàncies excepcionals.
4.2.1 Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 190,15
euros.
4.2.2 Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional:
380,35 euros.
(11.272.068)

*
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