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Disposicions

Subsecció setzena
Taxa per a la inspecció tècnica d’ediicis d’habitatges

Article 18
Modiicació del títol XIII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya

S’afegeix un nou capítol, el III, al títol XIII del text refós aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2008, amb el text següent:

“Capítol III. Taxa per a la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges
”Article 13.3-1. Fet imposable
”Constitueix el fet imposable la inspecció tècnica de l’edifici per a l’ús d’habitatge, 

que es fa abans d’expedir el certificat d’aptitud.
”Article 13.3-2. Subjecte passiu
”És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica que sol·licita la inspecció 

tècnica d’edificis d’habitatges a l’Administració de la Generalitat.
”Article 13.3-3. Acreditament
”La taxa s’acredita en el moment de la sol·licitud de la inspecció tècnica.
”Article 13.3-5. Quota
”L’import de la quota s’estableix en funció del nombre d’habitatges de l’edifici:
”Edifici de 2 a 8 entitats:
”2 entitats: 300 euros.
”3 entitats: 350 euros.
”4 entitats: 400 euros.
”5 entitats: 425 euros.
”6 entitats: 450 euros.
”7 entitats: 475 euros.
”8 entitats: 500 euros.
”Edifici de 9 a 20 entitats:
”9 entitats: 525 euros.
”10 entitats: 550 euros.
”11 entitats: 575 euros.
”12 entitats: 600 euros.
”13 entitats: 625 euros.
”14 entitats: 650 euros.
”15 entitats: 675 euros.
”16 entitats: 700 euros.
”17 entitats: 725 euros.
”18 entitats: 750 euros.
”19 entitats: 775 euros.
”20 entitats: 800 euros.
”En edificis de més de 20 entitats, s’ha d’aplicar la fórmula polinòmica següent:
”n > 20 ent. H = 800 + [(n-20) x 15]
”A l’efecte del que estableix aquest article s’entén per entitat:
”a) Un habitatge.
”b) 150 metres quadrats de local o fracció.
”c) 150 metres quadrats d’aparcament o fracció.”

Subsecció dissetena
Taxa per la prestació de serveis en matèria de joc i apostes

Article 19
Modiicació del títol XV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat de Catalunya

Es modifica el capítol I del títol XV del text refós aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, que resta redactat de la manera següent:


