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nades previstes en el paràgraf anterior no poden supe-
rar, en cap cas, les retribucions que es perceben com 
a càrrec directiu de l’Institut Català de la Salut incre-
mentades en un 30%. No obstant això, es pot superar 
aquest límit retributiu mitjançant acord del Govern de 
la Generalitat, sobre la base de raons d’especial interès 
per al servei.»

3. Es deroga l’apartat 5 de l’article 21 la Llei 8/2007.

Article 64. Modificació de la Llei 10/1994 
(Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra)

1. Es modifica la rúbrica del capítol II del títol tercer 
de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Segona activitat i llocs de suport no policials.» 

2. S’afegeix un article, el 64 bis a la Llei 10/1994, amb 
el text següent: 

«Article 64 bis 

1. El personal del cos de Mossos d’Esquadra de les es-
cales bàsica, intermèdia, executiva i superior declarat 
per causes físiques o psíquiques en incapacitat perma-
nent total per a les tasques policials poy optar, en els 
termes que s’estableixen reglamentàriament, per con-
tinuar en actiu i ocupar llocs de treball no policials els 
quals comporten l’exercici de funcions genèriques de 
suport i són reservats a aquest efecte en la relació de 
llocs de treball del departament competent en matèria 
de seguretat pública, d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de funció pública.

2. El personal del cos de Mossos d’Esquadra decla-
rat en incapacitat permanent total i que ocupi llocs de 
treball no policials percebrà les retribucions bàsiques 
corresponents a la seva categoria en el cos de Mos-
sos d’Esquadra, així com les de caràcter personal que 
tingui reconegudes, i les retribucions complementàri-
es del lloc de treball no policial que aprovi el Govern 
a l’efecte.

Article 65. Modificació de la Llei 16/1991 
(policies locals)

S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, amb el 
text següent: 

«Disposició addicional setena

1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les 
categories d’agent i caporal de l’escala bàsica es classi-
fiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, 
en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normati-
va vigent en matèria de funció pública.

2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la dife-
rència retributiva del sou base resultant de la classi-
ficació en el grup C1 es dedueix de les retribucions 
complementàries de la corresponent relació de llocs de 
treball.

3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anteriori-
tat a l’aplicació del canvi de classificació a què fa refe-
rència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb 
el grup de classificació al qual pertanyia el funcionari 
en el moment que van serperfets.

4. Les persones aspirants a la categoria d’agent, durant 
la realització del curs selectiu a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, han de percebre les retribucions 
bàsiques corresponents al grup C2.

5. Aquesta classificació té efectes econòmics i admi-
nistratius i no suposaequivalència o reconeixement en 
l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.

6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta llei s’han 
d’entendre referides als nous grups de classificació 
professional: 

A l’escala superior, el grup A1
A l’escala executiva, el grup A2
A l’escala intermèdia, el grup C1
A l’escala bàsica, el grup C2.» 

Títol IV. Mesures de reestructuració i 
racionalització del sector públic

Capítol I. Entitats de dret públic de la 
Generalitat 

Article 66. Modificació de la Llei 18/1990 
(Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada)

Es modifica la lletra g de l’article 3 de la Llei 18/1990, 
de 15 de novembre, de creació del Centre d’Estudis Ju-
rídics i Formació Especialitzada, que resta redactat de 
la manera següent: 

«g) Organitzar i supervisar, sense perjudici de les 
competències en aquesta matèria exercibles per altres 
òrgans del Departament de Justícia, en col·laboració 
amb les universitats i altres centres docents, les pràcti-
ques universitàries i de formació professional a les ofi-
cines judicials i als centres i serveis del Departament 
de Justícia corresponents als àmbits de l’Administra-
ció de Justícia i de l’execució penal»
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i modificats per l’article 23 d’aquesta Llei, s’apliquen 
per primera vegada en el curs 2015-2016 en els termes 
següents: 

Coeficient Curs 2015-2016 Curs 2016-2017

Matriculació per 
segon cop 1,3 1,3

Matriculació per 
tercer cop 1 1,8

En cas que en el curs 2014-2015 s’hagués aplicat algun 
d’aquests coeficients per segon i tercer cop, el subjecte 
passiu té dret a la corresponent devolució.»

Segona. Taxa per la realització de sessions 
fotogràfiques, filmacions i similars

En tant que, d’acord amb el capítol VII del títol VIII 
del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, no s’aprovin els imports de 
la taxa per utilització de monuments per ordre del con-
seller o consellera competent en matèria de cultura, 
resta vigent la taxa pera la realització de sessions foto-
gràfiques, filmacions i similars, regulada en el capítol 
I del títol VIII de la Llei esmentada.

Tercera. Representació transitòria de la 
propietat privada en el consell rector del 
Centre de la Propietat Forestal.

Mentre no siguin escollits els representants dels propi-
etaris forestals privats en el consell rector del Centre 
de la Propietat Forestal d’acord amb les determinaci-
ons de la Llei 7/1999 i del decret que la desenvolupi, 
els vocals que a la data de l’entrada en vigor d’aques-
ta llei integrin el consell rector en representació de la 
propietat privada seguiran exercint dita representació.

Quarta. Règim aplicable als procediments de 
revisió periòdica de les activitats de l’annex 
I.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats

Els procediments de revisió periòdica de les activitats 
de l’annex I.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, con-
tinuen la seva tramitació d’acord amb el règim norma-
tiu vigent en el moment de presentació de la sol·licitud 
de revisió periòdica.

Cinquena. Vigència de la Llei 13/2010, del 21 de 
maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

Fins que entri en vigor el Decret d’aprovació del Pla 
estadístic de Catalunya 2016-2019, resta vigent la Llei 

13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalu-
nya 2011-2014

Sisena. Habilitació del conseller o consellera 
del departament competent en matèria 
de justícia en relació amb l’estructura i 
organització de l’oficina judicial

S’habilita al conseller o consellera competent en matè-
ria de justícia per tal que, durant l’any 2015, pugui su-
primir, de manera total o parcial, els àmbits pilots de 
treball que s’hagin implantat amb anterioritat a l’entra-
da en vigor del Decret 169/2010, de 16 de novembre, 
sobre estructura i organització de l’oficina judicial a 
Catalunya, d’acord amb les necessitats organitzatives 
i tècniques detectades al partit judicial, abans que es 
dicti l’ordre a què es refereix l’article 7.2 de l’esmentat 
Decret.

Disposició derogatòria

1. Es deroguen els preceptes següents: 

– Es deroga l’article 28.2 de la Llei 32/2010, de l’1 
d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades.

– Es deroga el tercer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 
24 del Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regu-
lació de la situació administrativa especial de segona 
activitat en el cos de mossos d’esquadra.

– Es deroguen la disposició addicional primera, la dis-
posició addicional segona i la disposició transitòria 
quarta de la Llei 7/1999, del Centre de la Propietat Fo-
restal.

– Es deroga l’Ordre de 26 de març de 1991, per la qual 
s’aprova el Reglament de règim interior del Centre de 
la Propietat Forestal.

– Es deroga l’article 181.2 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de 
juliol.

– Es deroguen els articles 43.4, 122 i 123, apartats 1,2 
i 4 del Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei de regulació del trans-
port de viatgers per carretera mitjançant vehicles de 
motor.

2. Es deroguen les disposicions de rang igual o inferi-
or que contradiguin el que estableix aquesta llei, s’hi 
oposin o hi resultin incompatibles.


