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Normativa legal de la taxa per l’ACTIC continguda en el Text refós 
de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 
(Decret legislatiu 3/2008) 
 
 
El text següent és el capítol de la Llei de taxes i preus públics on es regula la taxa per l’ACTIC. Va 
ser introduït per la Llei 16/2008, de 23 de desembre, i modificat —pel que fa a l’ampliació de les 
exempcions i bonificacions— per la Llei 7/2011, de 27 de juliol. 
 
Els imports que figuren en l’article 24.4-5 van ser actualitzats, juntament amb la resta de taxes de 
quantia fixa de la Generalitat, per l’article 49 de la Llei 6/2011, de 27 de juliol, l’article 48 de la  Llei 
1/2012, de 22 de febrer, i l’article 45 de la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la 
Generalitat per al 2011, 2012 i 2014, respectivament. 
 
D’altra banda, cal tenir present l’apartat 1.2-7.3 del capítol II del títol I de la Llei de taxes i preus 
públics, introduït també per l’esmentada Llei 16/2008, el qual estableix la bonificació per sol·licitud 
electrònica, aplicable a totes les taxes de la Generalitat. El reproduïm al final d’aquest document.  
 
 
 

Títol XXIV 

Capítol IV. Taxa per l'acreditació de competències en tecnologies de la informació 

i la comunicació (ACTIC) 

Article 24.4-1 

Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa:  

a) La inscripció a les proves d'avaluació per a l'obtenció del certificat d'acreditació de 

competències en TIC.  

b) L'expedició de còpies del certificat d'acreditació de competències en TIC.  

Article 24.4-2 

Subjecte passiu 

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que s'inscriuen a les proves d'avaluació per a 

l'obtenció del certificat d'acreditació de competències en TIC o les que sol·liciten l'expedició d'una 

còpia del certificat d'acreditació de competències en TIC.  

Article 24.4-3 

Exempcions i bonificacions 

1. Els subjectes passius en situació de desocupació, les persones jubilades, les que acreditin una 

discapacitat igual o superior al 33% i les persones internes dels centres penitenciaris que es trobin 

complint condemna en règim ordinari estan exempts d’aquesta taxa, amb la justificació documental 

prèvia de trobar-se en alguna de les situacions esmentades. 

2. S’aplica una bonificació del 30% sobre la taxa als subjectes passius membres de famílies 

nombroses de categoria general o monoparentals de categoria general.  
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3. S’aplica una bonificació del 50% sobre la taxa als subjectes passius membres de famílies 

nombroses de categoria especial o monoparentals de categoria especial. 

Article 24.4-4 

Acreditament 

La taxa s'acredita en el moment de la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció a 

les proves d'avaluació o de la sol·licitud d'expedició de còpies dels certificats.  

Article 24.4-5 

Quota 

La quota de la taxa és la següent:  

a) Per la inscripció a les proves d'avaluació es fixa una quota segons el nivell triat:  

• Nivell 1: 18,20 euros.  

• Nivell 2: 24,20 euros.  

• Nivell 3: 30,25 euros. 

b) Per l'expedició de còpies dels certificats d'acreditació de competències en TIC es fixa una quota 

de 7,30 euros.  

Article 24.4-6 

Gestió i recaptació 

La gestió i recaptació de la taxa correspon a la Direcció General de la Societat de la Informació.  

Article 24.4-7 

Afectació de la taxa 

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven s'afecten al finançament 

del cost dels serveis prestats i al manteniment i la millora de l'acreditació de competències en TIC. 
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Títol I 

Capítol II 

Article 1.2-7 

Bonificació per la presentació de la sol·licitud de serveis o activitats per mitjans electrònics 

3. S'estableix una bonificació del 10% de la quota de la taxa que correspongui en cada cas per la 

prestació del servei o la realització d'activitats quan la sol·licitud del servei o les activitats es faci per 

mitjans electrònics. No s'aplica aquesta bonificació en el cas que la regulació de la taxa 

corresponent estableixi una bonificació específica per aquest mateix concepte. 


