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Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de 
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una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
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el 30 d’abril de 1990.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROjECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROjECTES DE LLEI

Projecte de llei dels drets i les oportuni-
tats de la infància i l’adolescència
Tram. 200-00064/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65761), Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 65825), Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 65837), Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 66099).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia, 
última.

Finiment del termini: 17.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Projecte de llei de la llengua de signes 
catalana
Tram. 200-00065/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65761), Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 65825), Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 65838), Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 66099).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils, última.

Finiment del termini: 19.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Projecte de llei del consell de Governs 
Locals
Tram. 200-00068/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65761), Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65839), Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 66099).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia, 
última.

Finiment del termini: 17.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Projecte de llei de bases de delega-
ció en el Govern per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 
2006/123/ce, del Parlament i del con-
sell, de 12 de desembre de 2006, relati-
va als serveis en el mercat interior
Tram. 200-00075/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65761).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia, 
última.

Finiment del termini: 17.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Projecte de llei de l’aranès
Tram. 200-00080/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66009), Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 66034), Grup Mixt (reg. 66081).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 18.02.2010 al 19.02.2010).

Finiment del termini: 22.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.
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Projecte de llei de declaració del Parc 
natural del montgrí, les illes medes i el 
Baix Ter, de dues reserves naturals par-
cials i d’una reserva natural integral
Tram. 200-00081/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66009), Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 66035), Grup Mixt (reg. 66081).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 18.02.2010 al 19.02.2010).

Finiment del termini: 22.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Projecte de llei del cinema
Tram. 200-00082/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66009), Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 66036), Grup Mixt (reg. 66081).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 18.02.2010 al 19.02.2010).

Finiment del termini: 22.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 200-00083/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66009), Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 66037), Grup Mixt (reg. 66081).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 18.02.2010 al 19.02.2010).

Finiment del termini: 22.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Projecte de llei de l’Àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 200-00084/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 18.02.2010 al 24.02.2010).

Finiment del termini: 25.02.2010; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.02.2010.

Projecte de llei de vegueries
Tram. 200-00085/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 18.02.2010 al 24.02.2010).

Finiment del termini: 25.02.2010; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.02.2010.

Projecte de llei de la sindicatura de 
comptes
Tram. 200-00086/08

Text presentat
Reg. 66027 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, Secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

CertifiCo: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del Conseller d’Economia i Finances 
s’aprova l’Avantprojecte de Llei de la Sindicatura de 
Comptes i s’autoritza l’esmentat Conseller perquè el 
presenti al Parlament, tot sol·licitant la seva tramitació 
pel procediment d’urgència.» 
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I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el nou de febrer de dos mil 
deu.

Barcelona, 9 de febrer de 2010

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat

Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes

Exposició de motius

Com a desplegament i a l’empara de l’Estatut d’Auto-
nomia de l’any 1979, la Llei 6/1984, de 5 de març, va 
regular la Sindicatura de Comptes.

A conseqüència de l’aprovació de l’actual Estatut del 
2006, i tenint en compte que la normativa va entrar 
en vigor fa més de vint-i-cinc anys, es fa peremptòria 
la necessitat d’actualitzar la Sindicatura per adequar-
ne el funcionament, l’àmbit d’actuació i l’estructura a 
les exigències que es deriven del mandat estatutari i 
de la redefinició del sector públic, d’una banda, i de 
les funcions que, pel que fa al control, imposa el marc 
europeu, de l’altra.

L’ordenament jurídic de l’Estat atribueix tant al Tri-
bunal de Comptes com a la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya la funció de control extern, mitjançant 
la fiscalització dels comptes, de la gestió econòmica 
i del control d’eficàcia de les entitats locals catalanes. 
Aquesta atribució de competències es desprèn de l’ar-
ticle 136 de la Constitució espanyola, de l’article 80 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la Llei orgànica 
del Tribunal de Comptes, de la Llei de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, i de la Sentència del Tribunal 
Constitucional número 187/1988, del 17 d’octubre.

D’acord amb l’Estatut de 2006, la Sindicatura de Comp-
tes i el Tribunal de Comptes han de formalitzar un 
conveni que estableixi les relacions de cooperació que 
han de mantenir i els mecanismes de participació en 
els procediments jurisdiccionals sobre responsabilitat 
comptable.

L’Estatut també determina quines són les lleis que con-
sidera de desenvolupament bàsic i que, per tant, reque-
reixen un procediment específic d’aprovació. Aquest és 
el caràcter que atorga a la llei que ha de regular l’estatut 
personal, les incompatibilitats, les causes de cessament, 
l’organització i el funcionament de la Sindicatura de 
Comptes.

En conjunt, la Llei conté un total de 57 articles i s’es-
tructura en sis títols: el primer dedicat a la naturalesa, 
les funcions i l’àmbit d’actuació de la Sindicatura de 
Comptes; el segon, dedicat a l’organització, les com-
petències i l’estructura; el tercer, als procediments; 
el quart, al personal de la Sindicatura de Comptes; el 
cin què, al règim pressupostari de la Sindicatura de 
Comptes; el sisè, a les relacions entre la Sindicatura 
de Comptes i el Parlament de Catalunya. El text conté, 
a més, tres disposicions addicionals, cinc disposicions 
transitòries, una disposició derogatòria general que 
afecta totes les normes que s’hi oposin, amb una de-

rogació expressa de la Llei 6/1984, de 5 de març. La 
disposició final fixa la seva entrada en vigor del text.

Títol I. Naturalesa, funcions i àmbit d’actuació

Article 1. Naturalesa i règim jurídic de la Sindi-
catura de Comptes

1. La Sindicatura de Comptes és l’òrgan fiscalitzador 
extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control 
financer de la Generalitat, dels ens locals i de la resta 
del sector públic de Catalunya.

2. La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament del 
Parlament, que li delega les funcions que duu a terme, 
amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressu-
postària d’acord amb les lleis i està dotada de persona-
litat jurídica pròpia.

3. En l’exercici de les seves funcions, la Sindicatura de 
Comptes ha d’actuar amb submissió a l’ordenament ju-
rídic i amb total independència respecte dels òrgans i 
ens públics que té subjectes a fiscalització.

4. La Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes 
han d’establir llurs relacions de cooperació per mitjà 
d’un conveni. En aquest conveni s’han d’establir els 
mecanismes de participació en els procediments juris-
diccionals sobre responsabilitat comptable.

Article 2. Funcions

Les funcions de la Sindicatura són les següents: 

a) Fiscalitzar els comptes de la totalitat dels ingressos 
i de les despeses del sector públic de Catalunya, definit 
en l’article 3 d’aquesta Llei, mitjançant l’elaboració d’in-
formes, a l’efecte de determinar-ne la fiabilitat; també 
vetlla perquè els comptes s’ajustin a la legalitat i l’efi-
càcia de les operacions corresponents.

b) Examinar els comptes generals del sector públic que 
formen anualment les administracions que l’integren, 
mitjançant agregació o consolidació dels comptes de 
les entitats dependents de cada administració, en rela-
ció amb la situació econòmica, financera i patrimonial, 
els resultats de l’exercici, l’execució i la liquidació dels 
pressupostos i l’assoliment dels objectius.

c) Controlar la legalitat, l’eficàcia, l’eficiència i l’eco-
nomia mitjançant la realització d’auditories operatives 
de les activitats dels centres de gestió, serveis, progra-
mes pressupostaris, i, en general, de qualsevol activitat 
de contingut econòmic i financer realitzada pel sector 
públic.

d) Avaluar el grau d’acompliment assolit pels ens sub-
jectes de fiscalització respecte dels seus objectius pres-
supostaris fent recomanacions sobre possibles millores 
en la seva gestió pressupostària.

e) Informar del compliment de les recomanacions 
aprovades pel Parlament derivades dels informes que 
emet.

f) Assessorar, emetre dictàmens i respondre a les con-
sultes que en matèria de comptabilitat pública i de ges-



17 de febrer de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 634

6

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

tió economicofinancera del sector públic, li demani el 
Parlament de Catalunya.

g) Fiscalitzar la comptabilitat del processos electorals, 
l’àmbit dels quals se circumscrigui a Catalunya, i també 
la comptabilitat i l’activitat econòmica i financera dels 
partits politics, federacions i agrupacions de persones 
electores que hi participin, en els termes previstos a 
la normativa reguladora del finançament dels partits 
politics.

h) Les que se’n derivin del conveni que fa referència 
l’article 80 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’ar-
ticle 1.4 d’aquesta llei i altres funcions que puguin ser 
delegades posteriorment pel Tribunal de Comptes.

Article 3. Àmbit d’actuació subjectiu de la Sin-
dicatura de Comptes

A l’efecte d’aquesta norma, s’entén que formen part del 
sector públic de Catalunya: 

1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2. L’Administració local de Catalunya.

3. Els organismes, entitats, societats mercantils, funda-
cions privades del sector públic, consorcis i en general 
qualsevol persona jurídica sota qualsevol modalitat 
admesa en dret, participada o finançada majoritària-
ment de forma directa o indirecta, per la Generalitat de 
Catalunya o per les corporacions locals, o quan la seva 
participació minoritària sumada impliqui, en un mateix 
ens, participació majoritària.

4. Les universitats públiques de Catalunya i els òrgans 
i entitats que en depenen.

5. Les persones públiques corporatives creades per llei 
del Parlament de Catalunya en relació amb les activitats, 
que comportin la gestió o administració de fons públics, 
subjectes a fiscalització.

6. Altres entitats que determinin les lleis del Parlament 
de Catalunya.

Article 4. Obligacions de les entitats fiscalit-
zades

1. Les entitats sotmeses a fiscalització hauran de presen-
tar els comptes anuals dins del termini fixat per aquesta 
Llei o per altres disposicions legals.

2. La Sindicatura de Comptes pot exigir la col·laboració 
de totes les entitats que té sotmeses a fiscalització. Així, 
aquestes entitats queden obligades a subministrar-li to-
tes les dades, documents, antecedents o informes que 
els sol·liciti. De la mateixa manera, la Sindicatura de 
Comptes, en virtut d’aquesta obligació de col·laboració, 
pot obtenir directament de qualsevol entitat, persona fí-
sica o jurídica, ja sigui pública o privada, la informació 
i documentació que necessiti que estigui, relacionada 
amb les tasques que té encomanades. 

Article 5. Relacions de tercers amb la Sindica-
tura de Comptes

La Sindicatura pot sol·licitar, a qualsevol persona física 
o jurídica que hagi rebut fons públics de l’Administra-

ció de la Generalitat de Catalunya o de l’Administració 
local de Catalunya o del seu sector públic, a les quals 
es fa referència a l’article 3 de la present llei, infor-
mació referida exclusivament a la destinació d’aquests 
cabals públics amb la finalitat d’emetre opinió sobre el 
compliment de la destinació dels fons, d’acord amb els 
criteris de concessió.

Títol II. Organització, competències i estructura

Capítol I. Òrgans

Article 6. Òrgans de la Sindicatura

Els òrgans de la Sindicatura de Comptes són els se-
güents: 

a) El Ple

b) La Comissió de Govern 

c) Els síndics o síndiques

d) El síndic o síndica major

e) La Secretaria General 

Capítol II. El Ple

Article 7. Composició

El Ple està format per set síndics o síndiques que de-
signa el Parlament, un dels quals el presideix com a 
síndic o síndica major. El secretari o secretària general 
assisteix al Ple amb veu i sense vot.

Article 8. Competències

Corresponen al Ple de la Sindicatura de Comptes, entre 
altres, les funcions següents: 

a) Exercir la funció fiscalitzadora analitzar i aprovar 
tots els informes de fiscalització que emanin de la Sin-
dicatura de Comptes.

b) Aprovar les propostes adreçades al Parlament de 
Catalunya o, si escau, a l’ens fiscalitzat, orientades a 
millorar els serveis que presta el sector públic de Ca-
talunya.

c) Aprovar els dictàmens plantejats en l’àmbit de les 
seves competències.

d) Proposar el nomenament d’un dels membres, per al 
càrrec de síndic o síndica major.

e) Designar els síndics i síndiques que han de formar 
part de la Comissió de Govern.

f) Assignar els departaments als síndics i síndiques.

g) Aprovar el programa anual d’activitats de la Sindi-
catura.

h) Aprovar un programa anual en què es determinin els 
ens locals, els ens associatius i les societats participades 
pels ens locals que han de ser objecte de fiscalització 
economicofinancera, i també els criteris emprats per a 
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incloure’ls-hi. Els referits criteris atendran entre altres, 
en el cas dels ens locals al nombre d’habitants, pressu-
post global o inclusió en anteriors programes, en el cas 
d’ens associatius i societats participades el seu volum 
d’operacions o el seu sector d’activitat.

i) Autoritzar les relacions de cooperació mitjançant un 
conveni amb el Tribunal de Comptes.

j) Autoritzar altres acords de col·laboració amb el Tri-
bunal de Comptes, amb altres organismes de control ex-
tern o amb qualsevol altre tipus d’entitat o institució.

k) Nomenar i cessar el secretari o secretària general.

l) Aprovar els acords que consideri necessaris pel que fa 
a la tramitació dels informes de fiscalització, i també a 
l’organització interna de la Sindicatura de Comptes.

m) Aprovar l’avantprojecte del pressupost de la Sindi-
catura i trametre’l al Parlament de Catalunya perquè el 
tingui en consideració.

n) Aprovar la memòria d’activitats i els comptes de la 
Sindicatura.

o) Determinar l’àmbit competencial de cada departa-
ment, per establir l’organització interna de la Sindica-
tura de Comptes.

p) Establir els criteris de coordinació que es considerin 
oportuns.

q) Resoldre els conflictes d’atribucions i les qüestions de 
competència entre els diversos òrgans de la Sindicatura 
de Comptes.

r) Designar les persones representants de la Sindicatura 
de Comptes en les institucions de qualsevol naturalesa, 
en les quals es consideri que ha de participar.

s) Designar els síndics i síndiques que hauran d’infor-
mar davant la Comissió del Parlament de la Sindicatura 
de Comptes sobre els informes de fiscalització que es 
presentin.

t) Adoptar les disposicions necessàries per complir els 
objectius que la legislació vigent encomana a la Sindi-
catura de Comptes.

u) Informar al Parlament i, si escau, als Tribunals de 
Justícia o òrgans del Ministeri Fiscal de la reiterada 
manca de col·laboració o de l’obstrucció de l’accés a 
dades que impedeixi o dificulti l’exercici de les funcions 
que li són pròpies.

v) Proposar les actuacions corresponents per l’incompli-
ment de la normativa electoral i la de finançament dels 
partits i formacions politiques.

w) L’aprovació i modificació de la relació de llocs de 
treball, l’oferta pública d’ocupació i l’aprovació de les 
bases de les convocatòries de selecció de personal de 
la Sindicatura

x) Exercir les altres funcions que estableixi la normativa 
vigent

Article 9. Constitució del Ple

1. El Ple es constitueix vàlidament i pot adoptar acords 
si ha estat degudament convocat i hi assisteixen la ma-
joria de síndics o síndiques.

2. L’assistència a les sessions del Ple és obligatòria per 
als síndics i síndiques quan hi són convocats deguda-
ment. Si per causa justificada no hi poden assistir, han 
d’excusar-hi l’absència.

Article 10. Règim de sessions

1. El Ple de la Sindicatura acorda els dies i les hores en 
què s’ha de reunir en sessions ordinàries per exercir les 
funcions que li són pròpies.

2. El Ple es reuneix amb caràcter extraordinari si ho 
considera convenient el síndic o síndica major o a peti-
ció de dos síndics, com a mínim. La convocatòria s’ha 
de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils, 
mitjançant una notificació als síndics i síndiques.

3. El Ple es pot reunir sense una convocatòria ni ordre 
del dia previ, i pot adoptar acords vàlids, si hi són pre-
sents tots els síndics i síndiques i es decideix així per 
unanimitat. En aquest cas, el síndic o síndica major ha 
de fixar l’ordre del dia abans de l’inici de la sessió, de 
comú acord amb tots els membres del Ple.

Article 11. Ordre del dia

1. L’ordre del dia de cada sessió del Ple s’ha de lliurar 
als síndics i síndiques amb dos dies hàbils d’antelació 
a la data fixada per a la reunió. Així mateix, amb la 
mateixa antelació, com a mínim, ha d’estar a disposició 
dels síndics i síndiques, a la Secretaria General, tota la 
documentació a què faci referència l’ordre del dia.

2. Qualsevol membre del Ple pot sol·licitar al síndic o 
síndica major que inclogui en l’ordre del dia una qüestió 
que sigui competència del Ple. La qüestió s’ha d’inclou-
re en l’ordre del dia de la sessió del Ple immediatament 
posterior a la sol·licitud, sempre que es formuli un dia 
abans del lliurament als síndics i síndiques de la corres-
ponent ordre del dia i, en cas contrari, s’ha d’incloure en 
l’ordre del dia de la sessió següent del Ple, sens perjudici 
del que s’estableixi per als casos d’urgència.

3. En el Ple no es pot adoptar cap acord si el tema en 
qüestió no està inclòs en l’ordre del dia, llevat que, amb 
l’assistència de tots els síndics i síndiques a la sessió 
s’acordi, per unanimitat, declarar urgent tractar un tema 
concret.

Article 12. Presa d’acords i secrets de les deli-
beracions

1. Els acords del Ple s’adopten quan els vota favorable-
ment la majoria dels membres que participa en la sessió. 
En cas d’empat, és decisiu el vot del síndic o síndica 
major o del síndic o síndica que en fa de suplent.

2. El síndic o síndica major i els altres síndics i síndi-
ques que assisteixen a la deliberació poden fer constar, 
mitjançant un vot particular, una opinió discrepant tant 
pel que fa tant a la decisió adoptada com als fonaments 
en què es basa.
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3. La intenció de formular un vot particular s’ha d’ex-
pressar quan el Ple adopta la decisió, i s’ha de fer cons-
tar en l’acta de la sessió. El vot particular anunciat s’ha 
de formalitzar mitjançant un escrit que s’ha de presentar 
a la Secretaria General en el termini de set dies hàbils. 
Els vots particulars s’han d’incorporar a l’acord a què 
fan referència i s’han de publicar amb aquest acord.

4. Les deliberacions del Ple tenen caràcter reservat. 
Així, tant les persones que hi assisteixen com les que 
en tenen coneixement per raó de les seves funcions a 
la Sindicatura, han de guardar secret sobre les delibe-
racions.

Article 13. Actes de les sessions

1. El secretari o secretària general ha de redactar una 
acta de cada sessió del Ple, en la qual han de constar les 
persones que hi assisteixen, el lloc i la data, les qüesti-
ons debatudes, els acords adoptats i, en cas de votació, 
s’ha d’indicar qui ha votat en un sentit i qui en un altre. 
Si alguna de les persones assistents fa constar expres-
sament la voluntat que s’incloguin a l’acta determina-
des manifestacions que ha sostingut durant la sessió, 
en el termini de dos dies hàbils següents a la sessió, ha 
de lliurar a la Secretaria General un escrit en el qual 
consigni el contingut de les manifestacions realitzades, 
perquè siguin transcrites en l’acta de la sessió.

2. Les actes són redactades i subscrites pel secretari o 
secretària general, amb el vistiplau del síndic o síndica 
major. L’acta es pot aprovar durant la mateixa sessió del 
Ple o en la següent.

Capítol III. La Comissió de Govern

Article 14. Composició

1. La Comissió de Govern està composta pel síndic o 
síndica major i dues persones membres de la Sindica-
tura designades pel Ple per un període de tres anys. 
La presideix el síndic o síndica major i l’assisteix el 
secretari o secretària general.

2. En els casos de vacant, absència o malaltia dels sín-
dics o síndiques designats pel Ple per formar part de la 
Comissió de Govern, –incloent-hi la persona que su-
pleixi el síndic o síndica major–, d’acord amb l’article 
30 d’aquesta Llei, ha de fer la suplència el síndic o la 
síndica amb més antiguitat i, si això no és possible, el 
síndic o síndica de més edat.

Article 15. Competències

Corresponen a la Comissió de Govern les competències 
següents: 

a) Acordar, segons la normativa pressupostària, les mo-
dificacions pressupostàries, llevat dels suplements de 
crèdit i crèdits extraordinaris, i comunicar-les al Ple de 
la Sindicatura i al departament competent en matèria 
de finances.

b) Acceptar les delegacions que li confiï el Tribunal de 
Comptes i distribuir-ne les tasques.

c) Determinar el règim general de condicions de treball 
del personal de la Sindicatura de Comptes en el marc de 
la normativa de règim interior de la institució.

d) Exercir la potestat disciplinària del personal de la 
Sindicatura de Comptes.

e) Coordinar els serveis de suport de la Sindicatura de 
Comptes per assegurar el bon govern i administració 
de la institució.

f) Exercir les altres facultats que el Ple delegui.

Article 16. Règim de sessions i presa d’acords

1. El síndic o síndica major ha de convocar la Comissió 
de Govern, amb una antelació mínima de vint-i-quatre 
hores, quan ho disposi el mateix síndic o síndica major 
o quan ho sol·liciti algun dels altres síndics o síndiques 
que en formen part. A la convocatòria, s’hi ha d’adjuntar 
l’ordre del dia de la sessió corresponent.

2. Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, la Comis-
sió de Govern es pot reunir i pot adoptar acords, sempre 
que hi siguin presents tots els seus membres, i així ho 
acordin per unanimitat.

Article 17. Funcionament

A les deliberacions i actes de les sessions de la Comissió 
de Govern s’han d’aplicar les mateixes normes establer-
tes per a les sessions i actes del Ple.

Capítol IV. Els síndics i síndiques

Article 18. Designació i regles d’actuació

1. El Parlament de Catalunya designa els síndics o sín-
diques, mitjançant votació per majoria de les tres cin-
quenes parts, per un període de sis anys renovables per 
una vegada.

2. La designació de síndic i síndica es fa entre emple-
ats o empleades publiques de cossos o categories de 
grup de titulació superior o bé d’advocats i advocades, 
economistes i professorat mercantil, tots de reconegu-
da competència i amb més de quinze anys d’exercici 
professional.

3. No es poden designar com a membres de la Sindi-
catura aquelles persones que els quatre anys anteriors 
hagin estat membres del Govern, secretaris o secretàries 
generals de departament, interventors o interventores 
generals, ni alts càrrecs responsables de l’ordenació de 
pagaments i de la tresoreria de la Generalitat.

4. Els síndics o síndiques, la designació dels quals és 
irrevocable, han d’exercir les funcions encomanades 
amb independència.

Article 19. Competències

Correspon als síndics i síndiques: 

1. Elevar al Ple de la Sindicatura la proposta del pro-
grama anual d’activitats del departament que tinguin 
assignat.
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2. Organitzar i dirigir el departament que tinguin as-
signat.

3. Presentar al Ple de la Sindicatura de Comptes els 
projectes d’informe de fiscalització i altres documents 
que s’hagin elaborat sota la seva direcció.

4. Proposar al Ple l’elaboració d’informes especials, 
elaborar-los i redactar el projecte d’informe correspo-
nent que s’ha de presentar al Ple de la Sindicatura de 
Comptes.

5. Vetllar perquè es compleixin els procediments i es 
practiquin les verificacions suficients per sustentar les 
conclusions dels informes.

6. Formular les propostes dels dictàmens plantejats en 
l’àmbit que disposa aquesta Llei.

7. Exercir les altres funcions que determini el Ple de la 
Sindicatura de Comptes i les que estableix la normativa 
vigent.

Article 20. Règim d’incompatibilitats

1. Els síndics o síndiques han d’exercir llurs funcions 
amb dedicació plena i absoluta i no poden compati-
bilitzar llur activitat amb l’exercici de cap altre lloc, 
càrrec, representació, professió o activitat mercantil, 
professional o industrial, de caràcter públic o privat, 
per compte propi o aliè, llevat de les excepcions que 
estableix aquesta llei i dels casos en què d’acord amb el 
que disposa la lletra b del punt 4 d’aquest article la Mesa 
del Parlament els autoritzi sense percebre, en cap cas, 
més d’una retribució de caràcter fix i periòdic

2. La condició de síndic o síndica és incompatible 
amb: 

a) La de membre de qualsevol cambra legislativa, ja 
sigui d’àmbit autonòmic, estatal o europeu.

b) La de membre de qualsevol altre òrgan de control 
extern, ja sigui d’àmbit autonòmic, estatal o europeu.

c) La de Síndic o Síndica de Greuges.

d) La de Defensor o Defensora del Poble.

e) La de director o directora de l’Oficina Antifrau

f) La de qualsevol càrrec polític o funció administra-
tiva de la Unió Europea, de l’Estat, de les comunitats 
autònomes, de les entitats locals, o dels corresponents 
organismes autònoms, empreses públiques, empreses 
vinculades, i similars, sigui quina sigui la seva forma 
jurídica.

g) El compliment de funcions directives o executives 
en els partits polítics, en les centrals sindicals i en les 
associacions empresarials.

h) La de membre de qualsevol dels organismes asses-
sors del Govern de la Generalitat.

i) L’exercici de qualsevol altra activitat remunerada.

3. La condició de síndic o síndica és compatible, sempre 
que no interfereixi en la dedicació deguda a la Sindi-
catura i no es comprometi la imparcialitat o la inde-
pendència en l’exercici del càrrec, amb les activitats 
següents: 

a) Les derivades de l’administració del patrimoni perso-
nal o familiar llevat del cas que tingui una participació 
superior al 10%, individualment o conjuntament amb 
llurs cònjuges, convivents o fills, en empreses o entitats 
que subscriguin contractes amb qualsevol administració 
o entitat del sector públic.

b) La participació ocasional en seminaris, cursos, con-
ferències, col·loquis i programes de qualsevol mitjà de 
comunicació social, sempre que no sigui conseqüència 
d’una relació de treball o de prestació de serveis.

c) La participació en seminaris, jornades o conferències 
organitzats per centres oficials destinats a la formació 
del personal de les administracions públiques catalanes, 
sempre que no tingui caràcter permanent o habitual i 
que hi participin per raó del càrrec que ocupen o de llur 
especialitat professional 

d) La pertinença a Tribunals de tesi.

e) La participació en entitats sense ànim de lucre.

4. Seran compatibles, en els termes abans esmentats, i 
amb la corresponent autorització prèvia: 

a) del Ple de la Sindicatura, que només podrà denegar-
la motivadament. Denegació que podrà ser objecte de 
recurs davant de la Mesa del Parlament de Catalunya: 

La producció i creació literària, artístiques, científiques 
i tècniques, i també la col·laboració en les publicacions 
derivades d’aquelles, sempre que no s’originin com a 
conseqüència d’una relació de treball o de presentació 
de serveis.

b) de la Mesa del Parlament de Catalunya, previ informe 
favorable del Ple de la Sindicatura: 

L’exercici de funcions docents universitàries, sempre 
que no sigui en detriment de la dedicació a l’exercici 
del càrrec, en regim de dedicació a temps parcial i amb 
una durada determinada.

Article 21. Declaració de no incompatibilitat

1. Els síndics i síndiques, dins els deu dies següents a la 
presa de possessió, han de presentar al Ple una declara-
ció en la qual facin constar que no es troben en cap de 
les causes d’incompatibilitat assenyalades a l’article 20 
d’aquesta Llei. Si durant el mandat incorren en alguna 
d’aquestes causes també ho hauran de comunicar al Ple. 
En cas d’incórrer en incompatibilitat, han d’optar entre 
un dels dos càrrecs i, si escau, presentar al Parlament un 
escrit de renúncia al càrrec de síndic o síndica.

2. També dins els deu dies següents a la presa de pos-
sessió els síndics i síndiques han de presentar, al registre 
que a aquest efecte es constitueixi a la Sindicatura de 
Comptes, la declaració d’interessos actius i passius.

Article 22. Abstenció

1. Per als síndics o síndiques regeixen les causes d’abs-
tenció següents: 

a) Tenir interès personal en l’assumpte o l’empresa o 
l’ens fiscalitzat, o tenir qüestió litigiosa pendent o rela-
ció de servei amb alguna persona interessada.
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b) Tenir parentiu de consanguinitat fins al quart grau o 
d’afinitat fins al segon grau amb alguna de les persones 
comptedonants o administradores de l’ens objecte de 
fiscalització.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb algu-
na de les persones esmentades en l’apartat anterior.

d) Haver intervingut en els actes o expedients objecte 
de fiscalització abans de ser designat com a membre de 
la Sindicatura de Comptes.

2. En tot cas, s’ha de considerar que hi ha interès per-
sonal determinant d’abstenció, pel que fa a una fiscalit-
zació concreta, quan un síndic o síndica s’hagi trobat 
en algun dels casos següents: 

a) Haver tingut a càrrec seu la gestió, la inspecció o la 
intervenció dels ingressos i les despeses de l’ens en el 
període objecte de la fiscalització.

b) Haver estat titular de la presidència, direcció o mem-
bre del consell d’administració u òrgan equivalent de 
qualsevol entitat integrada en el sector públic de Cata-
lunya en el període objecte de fiscalització.

c) Haver percebut subvencions amb càrrec a fons pú-
blics, en el període objecte de fiscalització.

d) Haver estat comptedonant davant la Sindicatura de 
Comptes en relació amb l’objecte de la fiscalització.

e) Haver estat beneficiari d’avals o d’exempcions fiscals 
objecte d’una fiscalització.

3. El síndic o síndica afectat per alguna de les causes 
d’abstenció assenyalades anteriorment, ho ha de comu-
nicar al síndic o síndica major, perquè ho inclogui en 
l’ordre del dia del Ple següent. El Ple ha de decidir si 
concorre o no la causa d’abstenció al·legada i, si escau, 
ha de designar un altre síndic o síndica perquè es faci 
càrrec de la fiscalització.

4. En el cas que el Ple de la Sindicatura acordi causa 
d’abstenció d’un síndic o síndica sobre un informe fet 
sota la direcció d’un altre, la persona afectada per l’abs-
tenció no pot participar en el debat i votació d’aquest 
informe al Ple.

Article 23. Recusació

1. En el cas que un síndic o síndica no s’abstingui quan 
ho hagi de fer, se’n pot promoure la recusació mit-
jançant el procediment corresponent instat pel síndic 
o síndica major, o per qualsevol persona interessada 
en el procediment en què concorre la presumpta causa 
d’abstenció.

2. Un cop promoguda la recusació d’un síndic o síndi-
ca, el síndic o síndica major n’ha d’informar el Ple al 
més aviat possible. Si el síndic o síndica amb recusació 
admet la causa de la recusació, s’ha de seguir el proce-
diment establert per als casos d’abstenció.

3. Si el síndic o síndica interessat nega la causa de la 
recusació, el Ple ha de nomenar una ponència de dos 
síndics o síndiques per tal de portar a terme, de forma 
sumària, les actuacions indagatòries que es considerin 
pertinents. En tot cas, aquestes actuacions sumàries han 

de contenir les al·legacions de la persona que ha promo-
gut la recusació i les del síndic o síndica recusat.

4. En el termini de deu dies des que el van nomenar, la 
ponència ha de presentar al Ple un informe que reculli 
tots els extrems de les actuacions portades a terme. El 
Ple, en sessió extraordinària a què no assistirà el síndic 
o síndica recusat, ha de resoldre la recusació.

5. Si en les actuacions portades a terme hi ha indicis 
d’una actuació dolosa o culposa del síndic o síndica 
recusat, per haver intervingut en un assumpte en què 
s’hauria d’haver abstingut, s’iniciarà un expedient per 
exigir responsabilitats, d’acord amb el que es preveu a 
l’article 26.

Article 24. Suspensió

El Ple de la Sindicatura, en els casos de processament 
o imputació en un procediment penal d’un síndic o sín-
dica, o durant la tramitació del procediment establert 
en l’article 26, cautelarment pot suspendre les funcions 
de la persona afectada.

Aquesta suspensió cautelar s’ha d’acordar amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del membres del Ple.

Article 25. Cessament

1. Els síndics o síndiques cessen del càrrec exclusiva-
ment per les causes següents: 

a) Per traspàs.

b) Per renúncia presentada al Parlament.

c) Per extinció del mandat quan n’expira el termini.

d) Per incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

e) Per inhabilitació per exercir els drets polítics decla-
rada per decisió judicial ferma.

f) Per condemna mitjançant sentència ferma a causa 
de delicte.

g) Per incompliment de les obligacions del càrrec.

2. Quan el cessament es produeix per extinció del man-
dat, el síndic o síndica corresponent continuarà exercint 
les funcions del càrrec mentre el Parlament no designi 
un nou síndic o síndica.

3. El cessament per incompliment de les obligacions 
del càrrec s’ha de tramitar d’acord amb el procediment 
establert a l’article 26.

Article 26. Responsabilitat

1. Els síndics o síndiques incorren en responsabilitat, 
que pot comportar el cessament en el càrrec, quan in-
compleixen les obligacions que els imposa la Llei.

2. Quan un síndic o síndica incompleix les obligaci-
ons inherents al càrrec, té afectació per alguna causa 
d’incompatibilitat, o és objecte de recusació amb con-
currència de dol o culpa reiterada, el Ple de la Sindi-
catura de Comptes inicia el procediment previst en el 
Reglament de règim interior, que s’ha de basar en els 
principis d’audiència i contradicció, a l’efecte d’establir 
la proposta eventual de resolució. Aquesta proposta s’ha 
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d’elevar al Parlament de Catalunya, perquè pugui adop-
tar l’acord pertinent, aplicant les mateixes normes de 
procediment establertes per al nomenament dels síndics 
o síndiques.

No obstant això, el que s’estableix en el paràgraf anteri-
or, quan l’incompliment de les obligacions o l’actuació 
del síndic o síndica, en el cas de recusació, s’ha produït 
per primera vegada durant el seu mandat i existeix cul-
pa, no s’ha d’iniciar el procediment de responsabilitat. 
En aquest cas, el reglament de règim interior regula el 
procediment mitjançant el qual el Ple de la Sindicatura 
de Comptes pot apercebre síndic o síndica.

3. A l’efecte del que es determina en el punt 2 d’aquest 
article, s’entén que hi ha reiteració quan, d’acord amb el 
procediment previst en el reglament de règim interior, el 
Ple de la Sindicatura de Comptes ja ha apercebut el sín-
dic o síndica afectat o bé el Parlament de Catalunya ja 
l’ha suspès en més d’una ocasió durant el seu mandat.

Article 27. Els departaments

1. La Sindicatura de Comptes s’organitza en depar-
taments, al capdavant de cada un dels quals hi ha un 
síndic o síndica 

2. L’adscripció dels síndics o síndiques als departaments 
és per períodes de tres anys.

3. Els síndics o síndiques, com a responsables de llurs 
departaments i en l’àmbit de la funció fiscalitzadora en-
comanada a la Sindicatura de Comptes, tenen la facultat 
de decidir les verificacions que estimin necessàries i 
vetllar perquè es portin a terme.

Capítol V. El síndic o síndica major

Article 28. Nomenament

1. El síndic o síndica major, proposat pel Ple entre els 
seus membres, és nomenat per la persona titular de la 
presidència de la Generalitat de Catalunya per un perí-
ode de tres anys.

2. La proposta per al nomenament del síndic o síndica 
major ha de recaure en el síndic o síndica que compti 
amb l’aprovació de la majoria absoluta dels síndics o 
síndiques, que integren el Ple.

3. Si en la primera convocatòria cap síndic o síndica no 
ha assolit la majoria absoluta, s’ha de fer una segona 
votació dins de les quaranta-vuit hores següents.

4. Si un cop fetes les dues votacions, cap síndic o síndica 
no ha obtingut la majoria absoluta, dins de la setmana 
següent, s’ha de fer una tercera votació en la qual només 
poden ésser escollits els dos síndics o síndiques que 
hagin obtingut més vots en la votació immediatament 
precedent. En aquesta tercera votació s’ha de proposar 
qui obtingui més vots. En cas d’empat, la proposta ha 
de recaure en el síndic o síndica que hagi exercit més 
temps com a tal, i si el temps fos el mateix, qui tingui 
més edat.

5. Per al cas que s’hi presenti un únic candidat o candi-
data són aplicables les mateixes majories previstes als 

apartats anteriors d’aquest article, per tal d’aconseguir 
el nomenament.

6. El síndic o síndica major cessa en el càrrec si perd la 
condició de síndic o síndica abans d’acabar el període 
del mandat pel qual ha estat escollit.

Article 29. Competències

El síndic o síndica major té les atribucions següents: 

1. Pel que fa a les actuacions institucionals de la Sin-
dicatura: 

a) Representar la Sindicatura de Comptes en qualsevol 
instància i presidir-ne els actes corporatius i els ofici-
als.

b) Fer saber al Parlament, el cessament del síndics i 
síndiques si és per una causa prevista legalment. En el 
cas que el cessament sigui pel compliment del termini 
de renovació, s’ha de comunicar al Parlament amb dos 
mesos d’antelació.

c) Donar compte al Parlament dels acords adoptats pel 
Ple relatius a incompatibilitats o responsabilitats en les 
quals puguin haver incorregut els síndics o síndiques.

d) Informar, en els termes que determini el Ple i sense 
infringir el deure de secret de les deliberacions, dels 
acords del Ple.

2. Pel que fa al funcionament del Ple 

a) Convocar i presidir el Ple i la Comissió de Govern i 
fixar-ne l’ordre del dia i dirigir-ne les deliberacions.

b) Vetllar per l’execució dels acords del Ple i de la Co-
missió de Govern.

c) Decidir amb vot de qualitat els empats que es produ-
eixin en el Ple o en la Comissió de Govern.

d) Traslladar al Parlament de Catalunya els informes, 
dins dels 30 dies següents a l’aprovació que en fa el 
Ple.

e) Presentar al Ple l’avantprojecte de pressupost i la me-
mòria anual de la Sindicatura de Comptes.

3. Pel que fa al funcionament de la Sindicatura: 

a) Exercir el govern interior de la Sindicatura, la direc-
ció i la inspecció superior del seu personal i les funcions 
relatives al nomenament, la contractació i, en general, 
el seu govern i administració executiva.

b) Resoldre les qüestions de caràcter intern que no as-
signades als altres òrgans de la Sindicatura.

c) Exercir d’òrgan de contractació de la Sindicatura de 
Comptes autoritzar-ne les despeses, reconèixer les obli-
gacions i ordenar-ne el pagament.

d) Autoritzar les actes i les certificacions de tota mena 
expedides per la Secretaria general i fer-hi constar el 
seu vistiplau.

e) Exercir les altres facultats que li reconeix aquesta 
Llei.
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Article 30. Suplència

En els casos de vacant, absència o malaltia, el síndic o 
síndica major ha de ser suplert pels síndics o síndiques 
que formen part de la Comissió de Govern, d’acord amb 
l’ordre següent: en primer terme, la persona que fa més 
temps que en forma part; en cas de coincidència, i en 
segon terme, per la persona de més edat.

Capítol VI. La Secretaria General

Article 31. El secretari o secretària general

1. Al capdavant de la Secretaria General hi ha el secre-
tari o secretària general, que és nomenat i separat pel 
Ple. El secretari o secretària general s’escull, a proposta 
del síndic o síndica major, entre persones que reuneixen 
la titulació exigida a l’apartat segon de l’article 18.

2. Correspon al Ple de la Sindicatura apreciar si hi ha 
causes d’incompatibilitat del secretari o secretària ge-
neral, i prendre la resolució pertinent. Les causes d’in-
compatibilitat establertes per als alts càrrecs de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya són d’aplicació 
al secretari o secretària general.

3. En els casos d’absència, vacant o malaltia, el secretari 
o secretària general ha de ser suplert pel funcionari o 
funcionaria de la Sindicatura de Comptes que designa 
el Ple.

Article 32. Competències

Correspon al secretari o secretària general: 

1. Pel que fa al funcionament del Ple: 

a) L’assessorament jurídic del Ple i de la resta d’òrgans 
de la Sindicatura, que ha de fer directament o mitjan-
çant l’Assessoria Jurídica.

b) Complir, en general, totes les funcions que conduei-
xen a l’exercici adequat de les competències del Ple, de 
la Comissió de Govern i del síndic o síndica major en tot 
el que fa referència al règim intern de la Sindicatura.

c) Assistir amb veu però sense vot, a les sessions del Ple 
i de la Comissió de Govern.

d) Comunicar a les persones interessades, quan escai-
gui, les decisions del Ple i de la Comissió de Govern.

e) Cursar les convocatòries per a les reunions ordinàries 
i extraordinàries del Ple i de la Comissió de Govern.

f) Redactar i distribuir l’ordre del dia del Ple de la Sin-
dicatura de Comptes, d’acord amb les instruccions del 
síndic o síndica major.

g) Redactar les actes de les sessions del Ple i de la Co-
missió de Govern, i subscriure-les amb el vistiplau del 
síndic o síndica major, després que s’aprovin.

h) Expedir les certificacions relatives a actes, acords i 
documents que se li han confiat perquè els custodií, amb 
el vistiplau del síndic o síndica major.

2. Pel que fa amb la direcció administrativa i financera 
de la Sindicatura: 

a) Custodiar el Registre General i subscriure diàriament 
la diligència de tancament després d’haver-hi inscrit tots 
els documents que han tingut entrada a la Sindicatura o 
n’han sortit i custodiar la resta de la documentació.

b) Exercir les facultats que en matèries de personal i 
d’administració li siguin delegades per qualsevol òrgan 
de la Sindicatura de Comptes i, en concret, sota la di-
recció superior del síndic o síndica major; també actuar 
com a cap de personal de la Sindicatura.

c) Actuar com a instructora en els expedients oberts 
amb motiu de faltes comeses pel personal funcionari 
de la Sindicatura, i elevar la proposta corresponent a la 
Comissió de Govern.

d) Assistir el síndic o síndica major en l’elaboració de 
l’avantprojecte de pressupost, el projecte de memòria 
anual d’activitats de la Sindicatura.

Capítol VII. Les unitats de suport i el Registre 

Article 33. De les unitats de suport

1. Són unitats de suport de la Sindicatura de Comptes 
les següents: 

a) Les comissions

b) L’Assessoria Jurídica, el cap de la qual és nomenat 
pel síndic o síndica major, a proposta del secretari ge-
neral.

c) La Unitat de Comptabilitat i Gestió

d) Les que es determinen per acord del Ple

2. El reglament de règim interior ha de determinar l’es-
tructura, les funcions i el funcionament de les unitats 
esmentades.

Article 34. El Registre General

El Registre General de la Sindicatura de Comptes es 
regeix per la normativa aplicable en aquesta matèria i 
pel reglament de règim interior el qual en determina el 
funcionament.

Títol III. Procediments

Capítol I. Disposicions generals 

Article 35. Actuacions de la Sindicatura de 
Comptes

1. La Sindicatura de Comptes, en l’exercici de la funció 
fiscalitzadora que té encomanada, actua per mandat le-
gal, a instància del Parlament o d’ofici.

2. La Sindicatura de Comptes, en tot cas, té plena lli-
bertat per decidir la forma i els procediments per dur a 
terme les tasques que té encomanades.

3. En els informes de fiscalització s’han d’esmentar, si 
escau, els escrits rebuts a la Sindicatura de Comptes 
que exposen fets que poden afectar el resultat de la fis-
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calització. En tot cas, ha de quedar garantit el principi 
d’audiència.

4. Quan el Ple de la Sindicatura de Comptes, arran de la 
funció fiscalitzadora que duu a terme d’acord amb l’ar-
ticle 8 d’aquesta Llei, apreciï l’existència d’actuacions 
perseguibles administrativament o judicialment, ho ha 
de fer constar expressament en l’informe corresponent 
i ha de traslladar la informació relativa a aquestes actu-
acions a la instància pertinent. A més, també ho ha de 
comunicar al Parlament i a l’ens fiscalitzat.

Article 36. De la funció fiscalitzadora i dels 
informes

1. La funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes 
es concreta, d’una banda en l’elaboració o la publicació 
d’informes, un cop aprovats pel Ple de la Sindicatura de 
Comptes i, de l’altra, en la tramesa d’aquests informes 
al Parlament de Catalunya.

2. Els tipus d’informes que elabora la Sindicatura de 
Comptes són els següents: 

a) Informe anual sobre el Compte General de la Gene-
ralitat de Catalunya.

b) Informe anual sobre els comptes generals de les cor-
poracions locals.

c) Els informes de fiscalització referents a qualsevol dels 
ens que formen part del sector públic de Catalunya.

d) Els informes de fiscalització especials.

e) La memòria de fiscalització que ha de presentar anu-
alment al Parlament.

f) Altres informes que encomani el Parlament o acordi 
el Ple de la Sindicatura de Comptes.

3. Els informes tenen l’objectiu de pronunciar-se sobre 
un o diversos extrems als quals s’estén la competèn-
cia de la Sindicatura en els termes previstos en aquesta 
llei.

Article 37. Programa anual d’activitats

1. El programa anual d’activitats és la relació dels in-
formes de fiscalització que la Sindicatura de Comptes 
preveu elaborar durant un període determinat i els infor-
mes encomanats pel Parlament l’elaboració dels quals 
no s’hagi pogut completar en l’exercici en curs. Una 
vegada aprovat se n’ha de donar compte del mateix al 
Parlament de Catalunya.

2. El programa ha d’incloure el Compte General de la 
Generalitat de Catalunya, el de les corporacions locals 
i també la fiscalització dels comptes en totes les en-
titats que hi estiguin obligades per un precepte legal 
i les sol·licitades mitjançant resolucions del Parlament 
de Catalunya.

3. El programa és vinculant per als departaments de la 
Sindicatura de Comptes. No obstant això, el Ple, a ins-
tàncies del Parlament de Catalunya o dels departaments, 
els pot modificar.

Article 38. Elaboració dels informes de fiscalit-
zació 

1. Les verificacions poden portar-se a terme per qual-
sevol mitjà probatori que sigui fefaent, pertinent i pro-
porcionat.

2. L’examen de qualsevol expedient, informe o docu-
mentació, que tingui transcendència per elaborar els 
informes de fiscalització es pot dur a terme en les de-
pendències on s’ha tramitat, en les del servei d’interven-
ció corresponent o en la mateixa seu de la Sindicatura 
de Comptes.

3. Els informes de fiscalització, des que se n’inicia 
l’elaboració fins a la tramesa de la versió definitiva al 
Parlament o, si escau, a l’ens fiscalitzat, són de caràcter 
reservat.

Capítol II. Del Compte General de la Generali-
tat de Catalunya i d’altres informes dels ens que 
formen part del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya

Article 39. Informe anual sobre el Compte Gene-
ral de la Generalitat de Catalunya

1. Aquest informe té l’objectiu d’emetre opinió sobre 
l’adequació de la informació economicofinancera pre-
sentada, els principis comptables que li són d’aplicació, 
i també sobre el compliment de la legalitat. Així mateix, 
d’acord amb la informació obtinguda, en l’informe s’han 
de proposar, si escau, les mesures de caràcter general 
que es considerin necessàries per millorar la gestió de 
la Generalitat de Catalunya.

2. El Compte General de la Generalitat s’ha de presentar 
a la Sindicatura de Comptes, per mitjà del departament 
competent en matèria de finances, abans del 31 de juliol 
de l’any següent al tancament de l’exercici. L’informe 
anual del Compte General s’ha de trametre al Parlament 
de Catalunya després que el Ple de la Sindicatura de 
Comptes l’hagi aprovat.

3. La Sindicatura de Comptes ha d’examinar i compro-
var el Compte General de la Generalitat de Catalunya 
durant el primer trimestre de l’exercici següent a la 
presentació del Compte General que fa el departament 
competent en matèria de finances.

4. Les entitats dependents o vinculades a la Generalitat 
de Catalunya a les que es refereix l’article 3 d’aquesta 
Llei han de trametre a la Sindicatura de Comptes, abans 
del 30 d’abril de l’any següent al tancament de l’exercici, 
la liquidació dels pressupost, els comptes anuals i la 
memòria de gestió de l’exercici anterior. També han de 
trametre aquesta mateixa documentació a les entitats 
en què participen.

5. Sens perjudici del que s’estableix en els apartats an-
teriors, la Intervenció General remetrà a la Sindicatura 
de Comptes les auditories i informes de fiscalització 
que hagi efectuat respecte de les entitats pertanyents al 
sector públic de la Generalitat de Catalunya. Així ma-
teix, les referides entitats igualment hauran de trametre 
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a la Sindicatura de Comptes qualsevol altra auditoria 
o informe.

Article 40. Tramitació dels informes de fiscalit-
zació relatius a la Generalitat de Catalunya

1. Els departaments, dins del seu àmbit competencial, 
han d’elaborar els informes de fiscalització i redactar 
els corresponents projectes d’informe.

2. Els projectes d’informe de fiscalització s’han de tra-
metre a l’ens fiscalitzat perquè presenti, si escau, les al-
legacions que consideri pertinents. Una vegada conclòs 
el tràmit d’al·legacions, el síndic o síndica responsable 
ha de presentar al Ple la proposta d’informe definitiu 
perquè l’aprovi.

3. El Ple de la Sindicatura pot afegir a les al·legacions, 
les observacions, les recomanacions i les conclusions 
que estimi convenients, quan aprovi definitivament l’in-
forme, i una vegada aprovat, l’ha de trametre al Parla-
ment de Catalunya.

Capítol III. Del Compte General de les corpora-
cions locals, dels informes dels ens del sector 
públic local i altres ens del sector públic de 
Catalunya

Article 41. Informe anual sobre els comptes ge-
nerals de les corporacions locals

1. L’informe anual sobre els comptes generals de les 
corporacions locals té l’objectiu principal de constatar 
que les corporacions locals reten els seus comptes ge-
nerals d’acord amb la normativa que regeix la matèria. 
Així mateix, d’acord amb la informació rebuda, en l’in-
forme s’han de proposar, si escau, les mesures de caràc-
ter general que es considerin necessàries per millorar 
la presentació i el retiment dels comptes anuals de les 
corporacions locals de Catalunya.

2. L’informe anual sobre els comptes generals de les 
corporacions locals ha de seguir la tramitació establer-
ta pel Compte General de la Generalitat de Catalunya. 
També s’ha de trametre al Parlament de Catalunya per 
tal que en tingui coneixement.

3. Correspon al departament competent l’elaboració de 
la proposta d’informe anual que ha de sotmetre al Ple 
perquè l’aprovació.

4. Les corporacions locals han de retre els comptes de 
cada exercici, directament, a la Sindicatura de Comptes, 
abans del 15 d’octubre de l’any següent al del tancament 
de l’exercici. Així mateix, s’han de trametre les audi-
tories i qualsevol altre informe de fiscalització amb les 
recomanacions i les reserves corresponents.

5. Si els ens locals incompleixen el deure de remissió 
a la Sindicatura de Comptes de la documentació que 
estableix l’apartat 4 o la informació complementària 
d’aquesta documentació, un cop donat el tràmit d’audi-
ència, sense que s’hagi acreditat cap causa justificada de 
l’incompliment, el Ple de la Sindicatura de Comptes ho 
ha de comunicar al departament competent en matèria 
d’Administració local. D’aquesta manera es podrà ins-

criure en l’inventari públic de control de compliment de 
les obligacions financeres dels ens locals, que ha d’estar 
a disposició dels departaments de l’Administració de 
la Generalitat, i al departament competent en matèria 
d’economia i finances, perquè s’adoptin les mesures 
destinades a suspendre el lliurament a l’ens infractor 
de subvencions o transferències a les quals tingui dret 
amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya, sempre que no provinguin d’altres administra-
cions. Aquesta suspensió s’ha de mantenir fins que no 
s’acrediti la remissió dels comptes, i no genera, en cap 
cas, dret a compensació financera.

6. Als efectes del que es disposa a l’apartat anterior, 
s’entén complert el tràmit de remissió dels comptes, si 
una vegada sotmesos els mateixos al respectiu Ple de 
la Corporació no són aprovats, però es trameten, amb 
caràcter provisional, a la Sindicatura de Comptes amb 
aquesta salvetat i sens perjudici de la seva posterior 
aprovació per part de la Corporació.

Article 42. Tramitació dels informes de fiscalit-
zació relatius als ens del sector públic local i 
altres ens dels sector públic de Catalunya

1. Els informes de fiscalització han de seguir la trami-
tació prevista per als informes de fiscalització relatius 
a la Generalitat de Catalunya.

2. Els ens de l’administració corporativa catalana sot-
mesa a fiscalització d’acord amb aquesta Llei, han de 
trametre a la Sindicatura de Comptes, a través del seu 
òrgan tutelar, els comptes anuals i l’informe de l’audito-
ria, abans del 31 de juliol de l’any següent al tancament 
de l’exercici la liquidació de pressupost.

3. Els informes s’han de trametre als membres o òrgans 
competents en la gestió i direcció de l’ens fiscalitzat, 
després que el Ple de la Sindicatura de Comptes els 
hagi aprovat definitivament. Al mateix temps, se n’ha 
de trametre una còpia al Parlament de Catalunya i, si 
escau, a l’ens que tingui encomanada alguna facultat 
de tutela relacionada amb els temes que es tracten en 
els informes.

Article 43. Informes de fiscalització especials

Aquests informes tenen l’objectiu de verificar una pre-
sumpta irregularitat relacionada amb algun dels aspec-
tes i ens sotmesos a la fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, la qual en pot haver estat assabentada a través 
de qualsevol mitjà. Cal però que el departament corres-
ponent consideri adient l’elaboració d’aquest informe 
atesa la rellevància del cas; d’altra banda cal que el Ple 
acordi que s’inclogui en el Programa anual d’activitats, 
sobre la base dels objectius de la Sindicatura de Comp-
tes i els mitjans a la seva disposició.

Article 44. Publicitat dels informes

1. L’informe sobre el Compte General de la Generalitat, 
juntament amb les al·legacions que se’n facin, s’han de 
trametre al Parlament i a la persona titular del departa-
ment competent en matèria de finances; posteriorment 
s’han de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial del 
Parlament.
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2. L’informe anual de fiscalització dels comptes gene-
rals de les corporacions locals s’han de trametre al Par-
lament de Catalunya perquè en tingui coneixement. Si 
bé només s’han de publicar les conclusions de l’informe 
en el Butlletí Oficial del Parlament.

3. Els informes de fiscalització dels ens del sector pú-
blic de Catalunya s’han de trametre al Parlament de 
Catalunya, als membres o òrgans competents en la 
gestió i direcció de l’ens fiscalitzat i al departament de 
la Generalitat de Catalunya competent en matèria de fi-
nances. En el cas de les fundacions del sector públic de 
l’Administració de la Generalitat o de l’Administració 
local de Catalunya els informes també s’han d’enviar 
al departament de la Generalitat que té adscrites les 
funcions de protectorat.

4. L’apartat anterior és d’aplicació als informes especials 
i a qualsevol altre informe.

5. Sens perjudici del que s’estableix en els apartats ante-
riors, una vegada el Parlament de Catalunya ha admès a 
tràmit els diferents informes, la Sindicatura de Comptes 
en pot fer publicitat pel mitjà que consideri adient.

Capítol IV. D’altres procediments

Article 45. De la col·laboració amb la Sindica-
tura de Comptes 

1. El deure de col·laboració el tindrà qualsevol perso-
na, natural o jurídica, respecte dels bens, fons, efectes 
o cabals públics que tinguin en depòsit, custodia o ad-
ministració, o en la gestió de la qual hagin participat o 
participin por qualsevol causa, així como a las persones 
físiques o jurídiques perceptores de cabdals públics.

2. El síndic o síndica major –a instàncies del síndic 
o síndica corresponent– ha de dirigir la petició de col-
laboració en els procediments a les persones titulars 
dels diferents departaments quan es tracti del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya, o als presidents 
o presidentes de las respectives corporacions locals i, en 
qualsevol altre supòsit, a la persona titular del màxim 
òrgan de govern o administració de les altres entitats 
requerides o a la persona física corresponent, si escau.

3. Les dades, estats, documents o antecedents sol-
licitats ha de fer referència als que consten o han de 
constar en els estats comptables o en les justificacions 
corresponents.

4. L’òrgan que rep una petició de col·laboració de la 
Sindicatura de Comptes, està obligat a justificar-ne la 
recepció i atendre-la dintre del termini que s’ha asse-
nyalat, llevat que hi hagi impossibilitat de fer-ho. En 
aquest darrer cas, ho ha de raonar degudament quan 
en justifica la recepció, i ha d’indicar el termini que 
necessita per poder atendre la petició.

Article 46. Contractació externa d’especia-
listes

1. La Sindicatura de Comptes quan, atenent l’elevat vo-
lum i/o especificitats dels informes i per a la realització 
de tasques tècniques i de suport, necessiti experts en 

matèries concretes, pot contractar, en els termes pre-
vistos per la normativa de contractació de les Adminis-
tracions Públiques, amb empreses o persones físiques 
alienes, la realització de qualsevol informe, l’estudi o 
comprovació concreta que consideri pertinent.

2. La direcció i l’abast material i temporal d’aquests 
estudis, i treballs realitzats mitjançant contractació ex-
terna, correspon al síndic o síndica responsable en la 
matèria en tots els casos.

3. La utilització d’aquests serveis externs s’ha de comu-
nicar a l’ens que s’ha de fiscalitzar quan hi hagi de tenir 
una relació directa. En la comunicació s’ha d’especificar 
la identitat de la persona física o jurídica que la Sindi-
catura de Comptes ha contractat, i l’abast concret de la 
intervenció; també s’hi ha de fer referència expressa al 
fet que actua amb una relació de dependència respecte 
de la Sindicatura de Comptes.

Article 47. Delegacions del Tribunal de Comptes

1. La Sindicatura pot actuar per delegació del Tribu-
nal de Comptes tant en matèria de fiscalització com 
en la realització d’actuacions prèvies a l’exigència de 
responsabilitats comptables. En ambdós casos, cal que 
la Comissió de Govern de la Sindicatura de Comptes 
prèviament n’accepti la delegació.

2. Quan la Sindicatura efectuï fiscalitzacions per dele-
gació o sol·licitud del Tribunal de Comptes ha d’aplicar 
els procediments previstos en la normativa específica 
de la Sindicatura de Comptes, llevat de les sancions 
per falta de col·laboració que es puguin imposar als ens 
fiscalitzats.

3. Quan la Sindicatura actuï per delegació del Tribunal 
de Comptes en la realització d’actuacions prèvies a l’exi-
gència de responsabilitats comptables, s’haurà d’ajustar 
a la normativa que regeix per al Tribunal de Comptes, 
sens perjudici de les especificitats organitzatives inter-
nes de la Sindicatura de Comptes, regulades mitjançant 
acord del Ple, en els termes previstos per reglament de 
règim interior.

Títol IV. El personal de la Sindicatura de 
Comptes

Article 48. Normativa aplicable

1. El personal de La Sindicatura de Comptes es regeix 
per les disposicions contingudes en els Estatuts del Rè-
gim i el Govern Interiors del Parlament de Catalunya, 
amb les especificitats contingudes en aquesta Llei i les 
que s’estableixin mitjançant acord del Ple de la Sindi-
catura.

2. Pel que fa al personal de la Sindicatura de Comp-
tes, les competències que en relació als funcionaris del 
Parlament, els Estatuts del Règim i el Govern Interior 
del Parlament de Catalunya confereixen a la Mesa, al 
president i al secretari general del Parlament, correspon 
d’exercir-les, respectivament, a la Comissió de Govern, 
al síndic o síndica major i al secretari o secretària ge-
neral de la Sindicatura de Comptes.
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Article 49. Principis rectors especials de la fun-
ció pública de la Sindicatura de Comptes

1. El personal de la Sindicatura de Comptes actua amb 
submissió a l’ordenament jurídic, depenent dels òrgans 
competents de la Sindicatura de Comptes i amb total 
independència respecte als òrgans i ens públics que 
estan subjectes a la fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes.

2. El personal que presta serveis a la Sindicatura té el 
deure de mantenir en secret tota la informació obtingu-
da en virtut de la tasca que desenvolupa a la Sindicatura 
de Comptes, sempre i quan no hagi estat publicada de 
forma oficial.

3. La Sindicatura de Comptes i, a través seu, el Parla-
ment de Catalunya, protegeix el personal d’aquesta en 
l’exercici de les seves funcions.

4. En tot allò que no regula l’esmentada normativa, 
s’aplica supletòriament la normativa en matèria de fun-
ció publica aplicable a l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.

Article 50. Incompatibilitats 

Al personal al servei de la Sindicatura de Comptes se li 
aplica el règim d’incompatibilitats establert en els Es-
tatuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament de 
Catalunya i la normativa de la Generalitat de Catalunya 
que li sigui d’aplicació.

Article 51. Agrupació de funcionaris/àries de 
carrera

1. Els funcionaris de carrera de la Sindicatura de Comp-
tes s’agrupen en cossos generals i cossos especials.

2. Els cossos generals d’administració se subdivideixen 
en Grup A), titulats/des superiors; Grup B, titulats/des 
mitjanes; administratius/es Grup C; auxiliars Grup D) 
i subalterns/nas (agrupacions professionals).

3. Correspon al personal dels cossos generals el com-
pliment de funcions administratives generals, així com 
la realització de funcions comunes en l’exercici de l’ac-
tivitat administrativa, ja siguin aquestes d’execució, de 
control, de gestió, d’inspecció, tràmit o suport i assis-
tència als serveis de cadascuna de les àrees d’auditoria i, 
en general, d’aquelles tasques encomanades als serveis 
generals de la Sindicatura.

4. Els cossos especials se subdivideixen en: 

a) Auditors/ores: Grup A,

b) Ajudants d’auditoria: Grup B 

5. Poden ser auditors/es, els/las titulats/des superiors, 
que acreditin coneixements en els àmbits d’actuació de 
la Sindicatura i els correspon el desenvolupament de les 
següents funcions: 

a) Realitzar, mitjançant l’anàlisi i examen de la docu-
mentació tramesa, el control dels comptes i de la gestió 
econòmica de les entitats sotmeses al control de la Sin-
dicatura, d’acord amb el criteris que es determinin pel 
ple de la Sindicatura o pel síndics de què en depenen.

b) El lliurament al síndic o síndica de què en depengui, 
del resultat de la funció fiscalitzadora realitzada, efec-
tuant les propostes que consideri adients.

c) La resta de funcions que se’ls encomani en l’àmbit 
d’actuació de la Sindicatura de Comptes prevista a l’ar-
ticle 2 de la present llei.

6. Son ajudants d’auditoria, els/les titulades mitjanes 
que acreditin coneixements en els àmbits d’actuació de 
la Sindicatura i els correspon desenvolupar les següents 
funcions: 

a) Donar suport als Auditors en el desenvolupament dels 
treballs de control dels comptes i gestió econòmica del 
sector públic, mitjançant les actuacions d’anàlisi i pro-
posta dels expedients sotmesos a control.

b) Proposar i donar suport en la planificació i treballs 
de les auditories.

c) La resta de funcions que els sigui encomanda pels 
auditors.

Article 52. Representació col·lectiva 

Els òrgans i el sistema representació i negociació col-
lectiva del personal de la Sindicatura de Comptes, 
així com el Consell de personal de la Sindicatura que 
exerceix la representació col·lectiva del personal de la 
Sindicatura es regeixen pel que es disposa pels Esta-
tuts del Règim i del Govern Interiors del Parlament de 
Catalunya.

Títol V. Règim pressupostari de la Sindicatura 
de Comptes

Article 53. Avantprojecte de pressupost

1. La Sindicatura de Comptes elabora el seu avant-
projecte de pressupost, que ha de contenir el conjunt 
d’ingressos i despeses que es preveu gestionar durant 
l’exercici corresponent.

2. El síndic o síndica major ha d’elaborar l’avantprojecte 
de pressupost de la Sindicatura i l’ha de trametre al Ple 
perquè se’n dugui a terme el debat i aprovació, junta-
ment amb l’informe de l’interventor o interventora, i la 
documentació següent: 

a) Una memòria explicativa.

b) Una memòria sobre l’adequació de la plantilla pressu-
postària a la relació de llocs de treball vigent i la política 
de contractació de personal que s’aplicarà.

c) La liquidació del pressupost de l’any anterior i un 
estat d’execució del vigent.

d) Un informe econòmic i financer.

3. El Ple de la Sindicatura de Comptes un cop aprovat el 
projecte de pressupost l’ha de trametre al Parlament de 
Catalunya perquè el prengui en consideració i el tramiti 
juntament amb el seu pressupost.
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Article 54. La Intervenció 

1. L’oïdor de comptes del Parlament de Catalunya té la 
condició d’interventor de la Sindicatura de Comptes. 
Li correspon el control intern, pressupostari i financer 
de la institució.

2. Si l’oïdor discrepa del fons o la forma dels actes 
dels expedients examinats, ha de formular les seves 
objeccions per escrit, si bé no s’aturarà la tramitació 
de l’expedient. Sens perjudici de la comunicació de la 
discrepància al Ple de la Sindicatura de Comptes a efec-
tes d’informació, i de la seva constància a la memòria 
anual.

3. L’oïdor té les funcions següents: 

a) El control pressupostari intern.

b) La direcció de la comptabilitat.

c) El control financer de la Sindicatura.

d) La elaboració del Compte de la Sindicatura.

Article 55. Fiscalització externa dels comptes 
de la Sindicatura

Correspon a la Comissió de la Sindicatura de Comptes 
del Parlament de Catalunya l’examen del Compte de la 
Sindicatura, el qual, un cop aprovat pel Ple de la Sindi-
catura de Comptes, li ha de ser tramès com annex a la 
Memòria anual d’activitats.

Títol VI. Relacions entre la Sindicatura de 
Comptes i el Parlament de Catalunya

Article 56. Comissió Parlamentària

1. Les relacions ordinàries entre el Parlament de Cata-
lunya i la Sindicatura de Comptes s’articulen mitjan-
çant la Comissió Parlamentària de la Sindicatura de 
Comptes.

2. El Ple de la Sindicatura de Comptes designa el síndic 
o síndica que presenta cada informe de fiscalització a 
la Comissió Parlamentària de la Sindicatura de Comp-
tes.

Article 57. Memòria anual d’activitats de la Sin-
dicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes ha d’elaborar i elevar al Par-
lament, dins del primer quadrimestre de l’any següent, 
una memòria anual de les seves activitats, la qual ha 
d’incloure la informació referent a: 

a) Grau de compliment del pla de treball de l’exercici 
anterior.

b) Liquidació del pressupost.

c) Objeccions de l’interventor de les quals hagi conegut 
el Ple.

d) Altres actuacions que en l’exercici anterior hagi dut 
a terme la Sindicatura de Comptes.

Disposicions addicionals

Primera. Del reglament de règim intern

En el termini de 6 mesos, a comptar a partir de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, el Ple de la Sindicatura 
de Comptes haurà d’aprovar el reglament de règim in-
terior.

Segona. Del sistema informàtic

1. La Sindicatura de Comptes i el departament compe-
tent en matèria de finances han d’implementar els me-
canismes per tal que la Sindicatura de Comptes pugui 
accedir, per via informàtica, a la documentació relativa 
a la liquidació del pressupost.

2. La Sindicatura de Comptes ha de portar a terme les 
actuacions necessàries per donar publicitat en la seva 
seu electrònica corporativa de la relació de les corpora-
cions locals que han incomplert, en els termes previstos 
en l’apartat 4 de l’article 41, l’obligació de subminis-
trament d’informació. La informació s’ha de referir en 
qualsevol cas a l’any anterior i a l’any corrent.

Tercera. Personal de la Sindicatura

Resta vigent el que es disposa a l’article 33 de la Llei 
7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i adminis-
tratives.

Disposicions transitòries

Primera. Vigència del nomenament dels síndics 
o síndiques

Els síndics o síndiques que, quan entri en vigor aquesta 
Llei, no hagin exhaurit el termini per al qual van ser 
nomenats, continuaran desenvolupant aquesta activitat 
fins a exhaurir-lo.

Segona. De les incompatibilitats

En el termini d’un mes, a comptar a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, els síndics i síndiques han de 
presentar una declaració d’incompatibilitats en els ter-
mes previstos a l’article 21.

Tercera. Expedients en tràmit

Els expedients que, quan entri en vigor aquesta Llei, 
estiguin en tramitació, es continuaran regulant per la 
normativa vigent en el moment que es van iniciar.

Quarta. Reglament de règim interior

Mentre que no es produeixi l’aprovació del reglament 
de règim interior s’han d’aplicar les disposicions del 
reglament de règim interior vigent, en tot el que sigui 
compatible amb aquesta Llei. En tot cas, caldrà tenir 
en compte, allò que disposa la normativa reguladora 
del procediment administratiu aplicable a l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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Cinquena. Regulació dels cossos

Fins que no es creïn els cossos previstos a l’article 54.4 
d’aquesta Llei, aquests es continuaran regulant per la 
norma de creació de cossos aprovada per la Mesa del 
Parlament de Catalunya el 2 d’octubre de 2007.

Disposició derogatòria

1. Es deroga la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindi-
catura de Comptes

2. Resten derogades les disposicions de rang igual o 
inferior que contradiguin el que estableix aquesta Llei, 
s’hi oposin o hi resultin incompatibles.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà que es publiqui 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei

1. Memòria per sotmetre a la consideració del Govern la 
tramitació de l’Avantprojecte de llei de la sindicatura de 
comptes (aprovada pel Govern en data 15.4.2008)

2. Memòria justificativa

3. Memòria econòmica

4. Estudi del cost i del seu finançament

5. Llista de disposicions afectades i taula de vigències

6. Estudi de concordances

7. Informe interdepartamental sobre l’impacte de gè-
nere

8. Certificat de la Secretària del Govern (Apartat III.a 
sessió del CT de 19.1.2010 previ a la sol·licitud informe 
Comissió Govern Local)

9. Altres informes

– Informe d’impacte pressupostari de la Direcció Ge-
neral de Pressupostos 

– Informes de la Secretaria de Funció Pública i Moder-
nització de l’Administració 

– Certificat de la Comissió de Govern Local de 
20.01.2010

– Informe jurídic de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques de 26.1.2010

10. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica

– Annex: informe jurídic preliminar

11. Certificat de la Secretària del Govern (Apartat IV.a 
sessió del Consell Tècnic de 26 01.2010) 

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 66027).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat del que són fixats amb 
caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 18.02.2010 al 24.02.2010).

Finiment del termini: 25.02.2010; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.02.2010.

Projecte de llei de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions
Tram. 200-00087/08

Text presentat
Reg. 66028 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, Secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del Conseller d’Economia i Finances 
s’aprova l’Avantprojecte de llei de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions i s’autoritza l’esmentat 
Conseller perquè el presenti al Parlament, tot sol·licitant 
la seva tramitació pel procediment d’urgència.» 

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el nou de febrer de dos mil 
deu.

Barcelona, 9 de febrer de 2010

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat
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Projecte de llei de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions

Preàmbul

I

L’impost sobre successions i donacions és un tribut esta-
tal directe de caràcter personal que grava l’increment de 
patrimoni de les persones físiques derivat de la recepció 
d’una herència, de l’acceptació d’una donació o de la 
percepció d’una quantitat provinent d’una assegurança 
de vida.

En el nostre sistema tributari –que es fonamenta en els 
principis constitucionals de capacitat econòmica, igual-
tat, progressivitat i no confiscatorietat–, l’impost sobre 
successions i donacions, juntament amb l’impost sobre 
la renda de les persones físiques –del que n’és comple-
mentari, tal i com el defineix la Llei de l’Estat 29/1987– 
constitueix un element important per al compliment de 
la progressivitat del sistema, alhora que contribueix a 
la redistribució de la riquesa per tal com detreu en cada 
adquisició gratuïta una quantitat a favor del Tresor.

Això, no obstant, d’un temps ençà s’està percebent com 
un impost que grava en excés les herències baixes i mit-
janes. Certament, l’aprovació de determinades reducci-
ons i, sobretot, la tendència en determinades comuni-
tats autònomes a reduir al màxim les quotes tributàries 
resultants fins a la pràctica supressió de l’impost per a 
molts contribuents, tant en la modalitat de successions 
com en la de donacions. Aquesta nova realitat ha fet 
qüestionar i debatre la utilitat i pervivència del tribut.

Coneixedor d’aquesta situació, el legislador ha impulsat 
la seva reforma amb la voluntat de mantenir la posició 
de l’impost dins el sistema tributari, però, alhora, corre-
gint les inequitats subjacents. Així, mitjançant la recent 
Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives, el Parlament ha aprovat 
nous imports sensiblement més alts per a les reducci-
ons personals, i ha establert una nova reducció per a la 
gent gran i una reducció addicional aplicable a l’excés 
de base imposable. Aquest conjunt de modificacions 
ha comportat l’exclusió de tributació per a un nombre 
elevat de contribuents. Així mateix, ha aprovat una nova 
tarifa més simple, amb menys trams, i en relació amb 
els coeficients multiplicadors ha mantingut els més bai-
xos per a cada grup de parentiu.

La mateixa Llei ha disposat, però, que la reforma de 
l’impost no es limiti a aprovar unes normes reguladores 
dels aspectes quantitatius més rellevants. Així, orde-
na al Govern que presenti un nou projecte de llei que 
abordi una regulació completa de l’impost. La present 
Llei, doncs, respon al compliment d’aquest mandat, amb 
l’abast que permet el marc de competències normatives 
que té avui reconegut la Generalitat de Catalunya en la 
nova Llei de cessió de tributs de 2009.

Però, a més de complir el mandat parlamentari esmen-
tat, també hi ha la voluntat de recollir en un sol text la 
normativa pròpia vigent –ara dispersa en diverses lleis 
d’acompanyament dels pressupostos anuals–, aprofitant 
l’ocasió per a donar una nova redacció i sistematitza-

ció que la facin més comprensible, de manera que es 
contribueix a una major seguretat jurídica. També amb 
l’objectiu que la regulació sigui tant completa com sigui 
possible, s’han incorporat al text, millorades, les normes 
estatals vigents a Catalunya.

Amb tot, els objectius d’aquesta Llei són tres: 

– Reforçar la seguretat jurídica, amb una nova siste-
matització i redacció i amb la incorporació al text de 
normes que precisen o aclareixen conceptes; 

– Reunir en un sol text totes les normes vigents en 
diferents textos legals i, alhora, introduir-ne d’altres, 
relatives a àmbits fins ara no regulats per normativa 
pròpia de Catalunya, amb la clara voluntat d’escome-
tre una regulació completa i integral de l’impost, dins 
els marges de capacitat normativa que permet el vigent 
sistema de cessió de tributs a què es feia esment amb 
anterioritat; 

– I, finalment, simplificar i millorar la gestió de l’im-
post.

II

En conjunt, la Llei conté un total de setanta-cinc arti-
cles, agrupats en sis títols, dues disposicions addicionals, 
tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria 
i dues disposicions finals.

El títol I conté les disposicions referides a les adquisici-
ons per causa de mort, i regula, concretament, les reduc-
cions aplicables a la base imposable del tribut. En aquest 
primer bloc, es recullen les reduccions ja existents, amb 
increment dels imports de la reducció per discapacitat i 
per assegurances de vida; a més, s’eleva fins al 97% el 
percentatge de reducció en el cas d’adquisició de parti-
cipacions en societats laborals.

D’altra part, es crea, com a pròpia, la reducció per l’ad-
quisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica 
o de participacions en entitats, per part de persones que, 
si bé no tenen relació de parentiu amb el causant, sí que 
tenen determinats vincles laborals o professionals amb 
l’entitat i una antiguitat, que la fan mereixedora del gau-
diment del benefici fiscal, sempre, és clar que mantingui 
els béns i l’activitat empresarial o professional durant 
el termini mínim de cinc anys. És en aquest sentit que 
l’ampliació de l’abast de la reducció dita «de l’empresa 
familiar» persegueix també la finalitat primera i última 
del benefici fiscal, que no és altra que la pervivència 
del teixit empresarial productiu del país en el seu tràn-
sit intergeneracional. Hi ha, doncs, una voluntat palesa 
d’incentivar aquesta font de riquesa i ocupació.

Amb relació a les reduccions per a l’empresa familiar, 
cal destacar que s’aprofita l’ocasió per traslladar a la 
llei certes precisions que, provinents d’altres normes 
tributàries, fan que la normativa d’aquest tribut resulti 
més precisa i, per tant, que es millori en termes de se-
guretat jurídica. Certament, l’experiència de la gestió 
tributària en l’aplicació d’aquestes reduccions recoma-
na que la Llei incorpori dites precisions normatives, 
que resulten necessàries, per tant, per dotar de major 
seguretat a l’operador jurídic a l’hora d’aplicar-les. Es 
tracta de puntualitzacions totalment ajustades a la fina-
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litat pròpia d’aquestes reduccions, que no és altra que 
la d’afavorir la transmissió del teixit empresarial d’una 
generació a l’altra, tot minorant de forma sensible el 
cost fiscal que la grava. Així, s’ha d’esmentar l’article 7 
que incorpora, sens perjudici d’un futur desplegament 
reglamentari més exhaustiu, el concepte d’activitat em-
presarial o professional que avui regeix en la Llei de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques; amb 
aquest mateix abast i origen també es pot fer esment 
de l’article 8 que introdueix una primera noció de béns 
afectes; o, finalment, també, en l’àmbit de la reducció 
per l’adquisició de participacions, l’article 12, relatiu al 
concepte d’entitat que gestiona un patrimoni mobiliari 
o immobiliari, que acull el concepte provinent de la 
normativa de l’impost sobre societats.

En aquest ordre de coses, i pel que fa als beneficis fis-
cals que s’atorguen a l’empresa familiar, es vol posar 
en relleu que les reduccions corresponents, tant en la 
regulació continguda en aquesta Llei, com en les formu-
lacions anteriors, no abasten les estructures que, més o 
menys organitzades sota l’aparença d’empresa, en rea-
litat incorporen mers patrimonis personals.

El títol II regula, a continuació, les reduccions de la 
base imposable aplicables a les adquisicions lucratives. 
Aquesta és una de les principals novetats de la Llei, atès 
que fins ara era d’aplicació la normativa estatal, la qual 
no tant sols s’ha millorat, sinó que s’ha ampliat amb més 
normes i regles. El motiu, altra vegada, garantir la major 
seguretat jurídica a l’hora d’aplicar la Llei.

La Llei també crea tres reduccions pròpies; en primer 
lloc, la reducció per la donació de diners a descendents 
per adquirir o constituir una empresa individual o nego-
ci professional o per adquirir participacions en entitats; 
en segon lloc, la reducció per la donació a terceres per-
sones - que no tenen vincle de parentiu amb el donant– 
de béns i drets afectes a una activitat econòmica o de 
participacions en entitats; i finalment, la reducció per 
aportacions a patrimonis protegits.

El títol III, dedicat al deute tributari, regula la tarifa i 
la quota tributària de l’impost, en ambdues modalitats. 
Manté la tarifa per a les donacions entre les persones 
dels grups I i II, i l’estructura i els imports de la tari-
fa general - per a la resta de fets imposables–; també 
manté la supressió dels coeficients per patrimoni pre-
existent que va aprovar la recent Llei 26/2009, de 23 
de desembre.

De la mateixa manera, el títol IV estableix les disposici-
ons comunes aplicables a les adquisicions per causa de 
mort i entre vius, pel que fa al tractament fiscal de les 
unions estables de parella, a les relacions paternofilials 
de fet, i als acords de valoració prèvia vinculants.

Finalment, els títols V i VI incorporen normes relatives 
a obligacions formals així com aspectes de l’aplicació 
del tribut. Es tanca així la regulació bàsica i completa 
de l’impost que es vol assolir amb aquesta Llei.

Títol I. Adquisicions per causa de mort 

Capítol 1. Reduccions de la base imposable

Article 1. Règim general

1. En les adquisicions per causa de mort –incloses les 
dels beneficiaris de pòlisses d’assegurances de vida i les 
dels béns del causant adquirits amb pacte de supervi-
vència– la base liquidable s’obté mitjançant l’aplicació 
sobre la base imposable de les reduccions establertes en 
aquest capítol, les quals substitueixen a les aprovades 
per la normativa estatal que siguin anàlogues.

2. Són reduccions que milloren les anàlogues de l’Estat 
les que s’estableixen en els articles 2 (reducció per pa-
rentiu) i 3 (reducció per discapacitat) de la secció prime-
ra, i en les seccions segona (reducció per assegurances), 
tercera (reducció per béns i drets afectes a una activitat 
econòmica), quarta (reducció per participacions en en-
titats), sisena (reducció per l’habitatge habitual), setena 
(reducció per finques rústiques de dedicació forestal), 
novena (reducció per béns del patrimoni cultural) i on-
zena (reducció per sobreimposició decennal).

3. Són reduccions pròpies les que s’estableixen en l’ar-
ticle 4 de la secció primera (reducció per a persones 
grans) i en les seccions cinquena (reducció per adqui-
sició de participacions per persones amb vincles labo-
rals), vuitena (reducció per béns utilitzats en l’explotació 
agrària del causahavent), desena (reducció per béns del 
patrimoni natural) i dotzena (reducció addicional).

4. En cap cas es pot aplicar sobre un mateix bé, o sobre 
la mateixa porció d’un bé, més d’una reducció o altres 
beneficis fiscals que hagin estat establerts per la norma-
tiva catalana o estatal en consideració, justament, a la 
naturalesa del bé bonificat.

Secció Primera. Reduccions per circumstàncies 
personals

Article 2. Reduccions per parentiu 

1. Per raó del parentiu amb el causant, s’aplica la reduc-
ció que correspongui de les següents: 

a) Grup I (adquisicions per descendents i adoptats me-
nors de vint-i-un anys): 275.000 euros, més 33.000 euros 
per cada any de menys de vint-i-un que tingui el causa-
havent o la causahavent, fins al límit de 539.000 euros.

b) Grup II (adquisicions per descendents i adoptats 
de vint-i-un anys o més, cònjuges, ascendents i adop-
tants): 

– Cònjuge: 500.000 euros.

– Fill o filla: 275.000 euros.

– Resta de descendents: 150.000 euros.

– Ascendents: 100.000 euros.

c) Grup III (adquisicions per col·laterals de segon i ter-
cer grau, ascendents i descendents per afinitat): 50.000 
eu ros.
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d) Grup IV (adquisicions per col·laterals de quart grau, 
graus més distants i estranys): no s’aplica cap reducció 
per raó de parentiu.

2. Els imports establerts per l’apartat 1 es redueixen a 
la meitat en el cas que el contribuent opti, en els termes 
de l’article 31 per aplicar qualsevol de les reduccions i 
exempcions següents: 

a) Les reduccions que s’estableixen des de la secció 
tercera fins a la novena d’aquest capítol, llevat de la 
reducció per habitatge habitual que es regula a la secció 
cinquena i que és aplicable en tots els casos.

b) Les exempcions i reduccions regulades per la Llei de 
l’Estat 19/1995, del 4 de juliol, de modernització de les 
explotacions agràries.

c) Qualsevol altra reducció de la base imposable o 
exempció que requereixi que el contribuent o la contri-
buent la sol·liciti i que depengui de la concurrència de 
determinats requisits el compliment dels quals corres-
pongui, exclusivament, a la voluntat del contribuent.

Article 3. Reducció per discapacitat

Juntament amb les reduccions que puguin correspondre 
segons el grau de parentiu amb el causant, en les adqui-
sicions per persones amb disminució física, psíquica o 
sensorial, en grau de minusvalidesa igual o superior al 
33 per cent, s’aplica una reducció de 275.000 euros. Si el 
grau de minusvalidesa és igual o superior al 65 per cent, 
la reducció és de 650.000 euros. A aquests efectes, els 
graus de minusvalidesa són els que s’estableixen d’acord 
amb el barem a què es refereix l’article 148 del Text 
refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Article 4. Reducció per a persones grans

1. En les adquisicions per causa de mort per persones 
de setanta-cinc anys o més s’aplica una reducció de 
275.000 euros.

2. Aquesta reducció és incompatible amb la reducció 
per discapacitat establerta en l’article anterior.

Secció Segona. Reduccions per assegurances de 
vida

Article 5. Reducció per assegurances de vida

1. En les adquisicions per causa de mort, s’aplica una 
reducció del 100 per cent, amb un límit de 25.000 eu-
ros, sobre les quantitats percebudes pels beneficiaris 
de contractes d’assegurances sobre la vida, quan llur 
parentiu amb la persona contractant morta és el de còn-
juge, ascendent, descendent, adoptant o adoptat. En el 
cas d’assegurances col·lectives o contractades per les 
empreses a favor de llurs treballadors, s’ha de tenir en 
compte el grau de parentiu entre la persona assegurada 
i la beneficiària.

2. La reducció és única per subjecte passiu, siguin quin 
sigui el nombre de contractes d’assegurança de vida dels 
quals és beneficiari. En el cas que tingui dret al règim 

de bonificacions i reduccions que estableix la disposició 
transitòria quarta de la Llei de l’Estat 29/1987, de 18 de 
desembre, de l’impost sobre successions i donacions, el 
subjecte passiu pot optar entre aplicar aquest règim o la 
reducció que s’estableix en aquest article.

Secció Tercera. Reducció per l’adquisició de béns 
i drets afectes a una activitat econòmica

Article 6. Supòsits d’aplicació

1. En les adquisicions per causa de mort que correspo-
nen al cònjuge, als descendents o adoptats, ascendents 
o adoptants o als col·laterals fins al tercer grau del cau-
sant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat, 
es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 
per cent sobre el valor net dels elements patrimonials 
afectes a una activitat empresarial o professional del 
causant.

2. També s’aplica la reducció respecte dels béns del 
causant utilitzats en el desenvolupament de l’activitat 
empresarial o professional exercida pel cònjuge super-
vivent, quan aquest sigui l’adjudicatari dels béns en la 
partició hereditària o els causant els hi hagi atribuït.

3. Sens perjudici del compliment de la resta de requisits 
i condicions establerts en aquesta secció, també poden 
gaudir de la reducció les persones que, sense tenir la 
relació de parentiu de l’apartat 1 d’aquest article, a la 
data de la mort del causant compleixin els requisits se-
güents: 

a) Tenir un contracte laboral o de prestació de serveis 
dins l’empresa o negoci professional del causant, que 
sigui vigent a la data de la mort d’aquest i acreditar una 
antiguitat mínima de 10 anys a l’empresa o negoci.

b) Tenir encomanades tasques de responsabilitat en la 
gestió o direcció de l’empresa o negoci a la data de 
la mort del causant i amb una antiguitat mínima en 
l’exercici d’aquestes tasques de 5 anys. S’entén que té 
encomanades aquestes tasques si acredita la categoria 
laboral corresponent als grups 1 i 2 de cotització del 
règim general de la Seguretat Social o si el causant li ha 
atorgat un apoderament especial per a dur a terme les 
actuacions habituals de gestió de l’empresa.

Article 7. Concepte d’activitat empresarial o 
professional

1. A l’efecte de l’aplicació d’aquesta reducció, té la con-
sideració d’activitat empresarial o professional la que, 
amb aplicació del treball personal i de capital conjunta-
ment –o d’un sol d’aquests factors– suposa l’ordenació, 
per compte propi, de mitjans de producció i de recursos 
humans, o d’un dels dos, amb la finalitat d’intervenir en 
la producció o distribució de béns i serveis.

En particular, tenen aquesta consideració les activitats 
extractives, de fabricació, comerç o prestació de serveis, 
incloses les d’artesania, agrícoles, forestals, ramaderes, 
pesqueres, de construcció, mineres, i l’exercici de pro-
fessions liberals, artístiques i esportives.
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2. Reglamentàriament, s’han de determinar les condi-
cions i requisits de l’activitat empresarial o professional 
perquè quedi acreditada la seva existència.

Article 8. Béns afectes

1. Per poder aplicar aquesta reducció, es consideren ele-
ments patrimonials afectes a una activitat econòmica 
els següents: 

a) Els béns immobles en què es desenvolupi l’activitat

b) Els béns destinats als serveis econòmics i sociocultu-
rals del personal al servei de l’activitat. No es conside-
ren afectes els béns d’esbarjo o lleure o, en general, d’ús 
particular del titular de l’activitat econòmica.

c) Els altres elements patrimonials que siguin necessaris 
per obtenir els rendiments corresponents. En cap cas 
tenen aquesta consideració els actius representatius de 
la participació en fons propis d’una entitat i de la cessió 
de capitals a terceres persones.

Quan es tracti d’elements patrimonials que serveixin 
només parcialment a l’objecte de l’activitat econòmi-
ca, l’afectació s’entén limitada a aquella part d’aquests 
elements que realment s’utilitzi en l’activitat de què es 
tracti. En cap cas, són susceptibles d’afectació parcial 
els elements patrimonials indivisibles.

2. Reglamentàriament s’han de determinar de forma 
exhaustiva les condicions i requisits que han de reunir 
els elements afectes per gaudir d’aquesta reducció.

Article 9. Regla de manteniment 

El gaudi definitiu de la reducció roman condicionat al 
manteniment durant els cinc anys següents a la mort del 
causant, llevat que l’adquirent mori dins d’aquest termi-
ni, de l’exercici de l’activitat empresarial o professional, 
i també de la titularitat dels mateixos béns i drets, o els 
seus subrogats amb un valor equivalent, en el patrimoni 
de l’adquirent, i la seva afectació a l’activitat.

Secció quarta. Reducció per l’adquisició de parti-
cipacions en entitats

Article 10. Supòsit d’aplicació

1. En les adquisicions per causa de mort que correspo-
nen al cònjuge, als descendents o adoptats, ascendents o 
adoptants o als col·laterals fins al tercer grau del causant, 
tant per consanguinitat o adopció com per afinitat, es 
pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 per 
cent sobre el valor de les participacions en entitats, amb 
cotització en mercats organitzats o sense, per la part 
que correspongui a la proporció existent entre els actius 
necessaris per a l’exercici de l’activitat empresarial o 
professional, minorats en l’import dels deutes que en 
deriven, i el valor del patrimoni net de l’entitat. Aques-
tes mateixes regles són d’aplicació en la valoració de les 
participacions d’entitats participades per determinar el 
valor de les de la seva entitat tenidora.

2. En el cas d’adquisició de participacions en societats 
laborals, la reducció és del 97%.

3. En cap cas és d’aplicació aquesta reducció a les par-
ticipacions en institucions d’inversió col·lectiva.

Article 11. Requisits

1. Per a gaudir de la reducció, cal que es compleixin els 
requisits següents: 

a) Que l’entitat no tingui per activitat principal la gestió 
d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, conforme a la 
definició de l’article 12.

b) Que la participació del causant en el capital de l’enti-
tat fos almenys del 5 per cent, computat de forma indi-
vidual, o del 20 per cent, conjuntament amb el cònjuge, 
els ascendents, els descendents o els col·laterals fins al 
tercer grau, tant per consanguinitat o adopció, com per 
afinitat.

c) Que el causant hagués exercit efectivament funcions 
de direcció en l’entitat, tasca per la qual percebés una 
remuneració que representés al menys el 50 per cent de 
la totalitat dels seus rendiments d’activitats econòmi-
ques i del treball personal. En aquest càlcul, no s’han 
de computar entre els rendiments d’activitats econòmi-
ques i del treball personal els rendiments de l’activitat 
econòmica a què es refereix la secció tercera d’aquest 
capítol. Quan una mateixa persona és titular de parti-
cipacions en diverses entitats en les quals desenvolupa 
tasques directives retribuïdes i sempre que hi concorrin 
les condicions establertes per les lletres a i b, per al càl-
cul del percentatge que representa la remuneració per 
les funcions directives exercides en cada entitat respecte 
a la totalitat dels rendiments del treball i per activitats 
econòmiques del causant, no s’hi ha d’incloure els ren-
diments derivats de l’exercici de les funcions de direcció 
en les altres entitats. Si la participació en l’entitat és 
conjunta amb alguna o algunes de les persones a què es 
refereix la lletra b, les funcions de direcció i les remu-
neracions que en deriven han de complir-se almenys en 
una de les persones del grup de parentiu.

2. S’han de desplegar per reglament els requisits i con-
dicions anteriors.

Article 12. Concepte d’entitat que gestiona un 
patrimoni mobiliari o immobiliari

1. Per aplicar la reducció establerta en aquesta secció, 
s’entén que és una entitat que gestiona un patrimoni 
mobiliari o immobiliari aquella en la qual, durant més 
de 90 dies de l’any natural immediatament anterior a 
la data de la mort del causant, més de la meitat del seu 
actiu hagi estat constituït per valors o més de la meitat 
del seu actiu no hagi estat afecte a activitats econòmi-
ques.

2. Només a l’efecte de determinar si es donen els requi-
sits per considerar que l’entitat gestiona un patrimoni 
mobiliari o immobiliari, tant el valor de l’actiu com el 
dels elements patrimonials no afectes a activitats econò-
miques és el que es dedueix de la comptabilitat, sempre 
que aquesta reflecteixi, fidelment, la veritable situació 
patrimonial de la societat.

3. Per a determinar la part de l’actiu que està constituïda 
per valors o elements patrimonials no afectes: 
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a) No es computen els valors següents: 

– Els posseïts per donar compliment a obligacions legals 
i reglamentàries.

– Els que incorporen drets de crèdit nascuts de relacions 
contractuals establertes com a conseqüència del desen-
volupament d’activitats econòmiques.

– Els posseïts per societats de valors com a conseqüèn-
cia de l’exercici de l’activitat constitutiva del seu ob-
jecte.

– Els que atorguin, almenys, el cinc per cent dels drets 
de vot i es posseeixin amb la finalitat de dirigir i ges-
tionar la participació sempre que, a aquests efectes, 
es disposi de la corresponent organització de mitjans 
materials i personals, i l’entitat participada no estigui 
compresa en l’apartat 1 d’aquest article.

b) No es computen com a valors ni com a elements no 
afectes a activitats econòmiques aquells el preu d’adqui-
sició dels quals no superi l’import dels beneficis no dis-
tribuïts obtinguts per l’entitat, sempre que provinguin de 
la realització de les seves activitats econòmiques, amb 
el límit de l’import dels obtinguts tant en el propi any 
com en els últims 10 anys anteriors. A aquests efectes, 
s’assimilen als beneficis procedents d’activitats econò-
miques els dividends que procedeixin dels valors a què 
es refereix l’últim incís del paràgraf anterior, quan els 
ingressos obtinguts per l’entitat participada procedeixin, 
almenys en el 90 per cent, de la realització d’activitats 
econòmiques.

Article 13. Activitat econòmica i béns afectes

Per determinar si existeix activitat econòmica o si un 
element patrimonial hi està afecte, cal tenir en compte, 
respectivament, a les regles contingudes en els articles 
7 i 8 d’aquesta Llei, llevat del que fa referència als ac-
tius previstos al darrer incís de la lletra c) de l’apartat 1 
de l’article 8 esmentat, els quals poden estar, si escau, 
afectes a l’activitat econòmica.

Article 14. Regla de manteniment 

El gaudi definitiu d’aquesta reducció roman condicio-
nat al manteniment de l’adquisició en el patrimoni de 
l’adquirent en el termini dels cinc anys següents a la 
mort del causant, llevat que l’adquirent mori dins aquest 
termini.

Secció cinquena

Reducció per l’adquisició de participacions en entitats 
per part de persones amb vincles laborals o professi-
onals.

Article 15. Supòsit d’aplicació

1. Els causahavents que, sense tenir la relació de paren-
tiu assenyalada a l’article 10, adquireixen participacions 
en entitats, amb cotització en mercats organitzats o sen-
se, poden gaudir de la reducció del 95% sobre el valor 
de les participacions adquirides per la part que corres-
pongui a la proporció existent entre els actius necessaris 

per a l’exercici de l’activitat empresarial o professional, 
minorats en l’import dels deutes que en deriven, i el 
valor del patrimoni net de l’entitat. Aquestes mateixes 
regles són d’aplicació en la valoració de les participaci-
ons d’entitats participades per a determinar el valor de 
les de la seva entitat tenidora.

2. En cap cas és d’aplicació aquesta reducció a les par-
ticipacions en institucions d’inversió col·lectiva.

Article 16. Requisits

1. Per gaudir de la reducció cal que es compleixin els 
requisits següents: 

a) Els establerts a l’article 11.1 d’aquesta Llei.

b) El causahavent ha d’haver mantingut una relació la-
boral o de prestació de serveis dins l’entitat les partici-
pacions de la qual són objecte d’adquisició gratuïta, amb 
una antiguitat mínima de 10 anys, que ha d’ésser vigent 
a la data de la mort del causant. A més, i com a mínim 
els darrers 5 anys, ha d’haver ocupat un lloc de treball 
que comporti l’exercici de funcions de direcció.

c) La participació del causahavent en el capital de l’en-
titat resultant de l’adquisició mortis causa ha de ser de 
més del 50 per 100.

2. També són d’aplicació els requisits i condicions dels 
articles 12, 13 i 14 d’aquesta Llei.

Secció sisena. Reducció per l’adquisició de l’habi-
tatge habitual del causant

Article 17. Supòsit d’aplicació

En les adquisicions per causa de mort que correspon-
guin al cònjuge, als descendents o adoptats, ascendents 
o adoptants o als col·laterals del causant, es pot aplicar 
en la base imposable una reducció del 95 per cent sobre 
el valor de l’habitatge habitual del causant.

Aquesta reducció té un límit de 500.000 euros pel va-
lor conjunt de l’habitatge. Aquest límit conjunt s’ha de 
prorratejar entre els subjectes passius en proporció a 
llur participació. Com a resultat del prorrateig, el límit 
individual per cada subjecte passiu no pot ésser inferior 
a 180.000 euros.

Article 18. Requisits

1. Sens perjudici del que s’estableix en el paràgraf se-
güent, es considera habitatge habitual el que s’ajusta a 
la definició i als requisits establerts per la normativa de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques.

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament 
es poden considerar conjuntament com a habitatge habi-
tual, malgrat no haver estat adquirits de forma simultà-
nia en unitat d’acte, si estan ubicats en el mateix edifici 
o complex urbanístic i es trobaven en el moment de la 
defunció a disposició dels seus titulars, sense haver estat 
cedits a terceres persones.

2. En el cas d’un parent col·lateral, per poder gaudir 
d’aquesta reducció ha de ser més gran de seixanta-cinc 
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anys i ha d’haver conviscut amb el causant durant els 
dos anys anteriors a la seva mort.

3. Si en el moment de la realització del fet imposable el 
causant tenia la residència efectiva en un altre domicili 
del qual no era titular, també té la consideració d’habi-
tatge habitual el que tenia aquesta consideració fins a 
qualsevol dia dels deu anys anteriors a la seva mort. La 
limitació dels deu anys no es té en compte si el causant 
ha tingut el seu darrer domicili en un centre residencial 
o sociosanitari. En aquests casos, no regeix la prohibició 
de cessió a terceres persones establerta en l’apartat 1 
d’aquest article.

Article 19. Regla de manteniment

El gaudi definitiu d’aquesta reducció roman condici-
onat al manteniment de l’habitatge, o el seu subrogat 
de valor equivalent que esdevingui habitatge habitual 
del causahavent, en el patrimoni de l’adquirent durant 
els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que 
l’adquirent mori dins d’aquest termini.

Secció setena. Reducció per l’adquisició de deter-
minades finques rústiques de dedicació forestal

Article 20. Supòsit d’aplicació

En les adquisicions per causa de mort que correspon-
guin al cònjuge, als descendents o adoptats, ascendents 
o adoptants o als col·laterals fins al tercer grau del cau-
sant, es pot aplicar en la base imposable una reducció 
del 95 per cent del valor de les finques rústiques de 
dedicació forestal que compleixin algun dels requisits 
següents: 

a) Disposar d’un instrument d’ordenació forestal apro-
vat pel departament competent en la matèria. També 
s’aplica la reducció si aquest pla forestal s’aprova dins 
el termini de presentació voluntària.

b) Ser gestionades en el marc d’un conveni, acord o 
contracte de gestió forestal formalitzat amb l’Adminis-
tració forestal.

c) Estar ubicades en terrenys que han sofert incendis 
forestals en els 25 anys anteriors a la mort del causant 
o que han estat declarats com a zona d’actuació urgent 
per raó dels incendis soferts, de conformitat amb la nor-
mativa forestal.

Article 21. Regla de manteniment

El gaudi definitiu d’aquesta reducció roman condicionat 
al manteniment de la titularitat de la finca rústica de 
dedicació forestal en el patrimoni de l’adquirent durant 
els deu anys següents a la mort del causant, llevat que, 
al seu torn, mori l’adquirent dins aquest termini.

Secció vuitena. Reducció per l’adquisició de béns 
del causant utilitzats en l’explotació agrària 
del causahavent

Article 22. Supòsits d’aplicació

1. En les adquisicions per causa de mort que correspo-
nen al cònjuge, als descendents o adoptats, ascendents 
o adoptants o als col·laterals fins al tercer grau del cau-
sant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat, 
es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 
per cent sobre el valor net dels elements patrimonials 
utilitzats en el desenvolupament d’una explotació agrà-
ria de la qual sigui titular el causahavent que resulta 
l’adjudicatari dels béns en la partició hereditària o el 
causant els hi hagi atribuït.

2. També s’aplica la reducció en el cas que l’explotació 
agrària la realitzi qualsevol de les persones jurídiques a 
què es refereix l’article 6 de la Llei estatal 19/1995, de 4 
de juliol, de modernització de les explotacions agràries, 
en la qual participi el causahavent que resulti adjudica-
tari dels béns esmentats.

3. Sens perjudici del compliment de la resta de requisits 
i condicions establerts en aquesta secció, també poden 
gaudir de la reducció aquelles persones que, sense tenir 
la relació de parentiu de l’apartat 1 d’aquest article, acre-
ditin, a la data de la mort del causant, una relació laboral 
dins l’explotació agrària amb una antiguitat mínima de 
10 anys, o bé acreditin ser els titulars de l’activitat agrà-
ria mateixa amb idèntica antiguitat.

Article 23. Requisits

1. Perquè resulti d’aplicació la reducció cal que concor-
rin els requisits següents: 

a) El causahavent ha de tenir la condició d’agricultor 
professional, conforme a la Llei estatal 19/1995, de 4 de 
juliol. En el cas de desmembrament del domini, perquè 
tant el nu propietari com l’usufructuari puguin gaudir 
de la reducció, cal que la condició d’agricultor professi-
onal la compleixi, almenys, el nu propietari.

b) L’objecte de la persona jurídica a què es refereix 
l’apartat 2 de l’article anterior ha de ser exclusivament 
l’exercici de l’activitat agrària. A més, en el cas que es 
tracti d’una societat anònima, ha de complir el requisit 
de participació establert en l’article 6 de la Llei estatal 
19/1995 esmentada.

2. Reglamentàriament, s’han de determinar els mitjans 
d’acreditació de l’afecció de l’ús de les terres i els altres 
béns del causant a l’explotació agrària.

Article 24. Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció roman condicionat al 
manteniment durant els cinc anys següents a la mort del 
causant dels mateixos béns, o els seus subrogats amb un 
valor equivalent, en el patrimoni de l’adquirent, i també 
de la seva utilització exclusiva en l’explotació agrària, 
llevat que l’adquirent mori dins aquest termini. El cau-
sahavent ha de mantenir, també, en aquest termini la 
seva condició d’agricultor professional.
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Secció novena. Reducció per l’adquisició de béns 
del patrimoni cultural

Article 25. Supòsits d’aplicació

En les adquisicions per causa de mort que corresponen 
al cònjuge, als descendents o adoptats, ascendents o 
adoptants o als col·laterals fins al tercer grau del cau-
sant, es pot aplicar en la base imposable una reducció 
del 95 per cent del valor dels béns culturals d’interès 
nacional i els béns mobles catalogats qualificats i ins-
crits d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català; els béns inscrits i catalogats 
del patrimoni històric o cultural de les altres comunitats 
autònomes, d’acord amb la normativa específica que els 
reguli, i els béns compresos en els apartats u i tres de 
l’article 4 de la Llei de l’Estat 19/1991, de 6 de juny, de 
l’impost sobre el patrimoni. Pel que fa a l’obra pròpia 
dels artistes a què es refereix l’article 4.3.b de la Llei de 
l’Estat 19/1991, la reducció és aplicable quan el causant 
és el mateix artista.

Article 26. Regla de manteniment

El gaudi definitiu d’aquesta reducció roman condicionat 
al manteniment en el patrimoni de l’adquirent de la titu-
laritat dels béns del patrimoni cultural adquirits, durant 
els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que, 
al seu torn, mori l’adquirent dins d’aquest termini o els 
adquireixi la Generalitat de Catalunya o un ens local 
territorial de Catalunya.

Secció desena. Reducció per l’adquisició de béns 
del patrimoni natural

Article 27. Supòsits d’aplicació

En les adquisicions per causa de mort que corresponen 
al cònjuge, als descendents o adoptats, als ascendents o 
adoptants o als col·laterals fins al tercer grau del causant 
o la causant, es pot aplicar en la base imposable una 
reducció del 95% del valor de les finques rústiques de 
dedicació forestal situades en terrenys inclosos en un 
espai d’interès natural del Pla d’espais d’interès natural, 
aprovat pel Decret 328/1992, del 14 de desembre, o en 
un espai de la Xarxa Natura 2000.

Article 28.Regla de manteniment

El gaudi definitiu d’aquesta reducció roman condicionat 
al manteniment de la titularitat de la finca rústica de 
dedicació forestal en el patrimoni de l’adquirent durant 
els deu anys següents a la mort del causant, llevat que, 
al seu torn, mori l’adquirent dins aquest termini.

Secció onzena. Reducció per sobreimposició de-
cennal

Article 29. Supòsits i règim d’aplicació

Si uns mateixos béns o drets, en un període màxim 
de deu anys, són subjecte de dues o més transmissions 
mortis causa a favor del cònjuge, dels descendents, dels 

ascendents, dels adoptants o dels adoptats, en la segona 
i ulteriors transmissions s’ha de practicar en la base im-
posable, amb caràcter alternatiu, la reducció que sigui 
més favorable de les dues següents: 

a) Una reducció en una quantia equivalent a l’import 
de les quotes de l’impost sobre successions i donaci-
ons satisfetes per raó de les transmissions mortis causa 
precedents.

b) La reducció que resulti segons l’escala següent: 

Primer. Reducció del 50% del valor real dels béns i els 
drets, quan la segona transmissió o la ulterior s’hagi 
produït dins l’any natural següent comptat des de la data 
de la primera transmissió o l’anterior.

Segon. Reducció del 30% del valor real dels béns i els 
drets, quan la segona transmissió mortis causa o la ul-
terior s’hagi esdevingut després del primer any i abans 
del transcurs de cinc anys naturals comptats des de la 
data de la primera transmissió o l’anterior.

Tercer. Reducció del 10% del valor real dels béns i els 
drets quan la segona transmissió o la ulterior s’hagi pro-
duït després dels cinc anys naturals següents a la data de 
la primera transmissió mortis causa o l’anterior.

Quart. En el cas que les reduccions a què es refereixen 
els punts primer, segon i tercer d’aquesta lletra recaiguin 
sobre béns i drets als quals sigui aplicable alguna de les 
reduccions regulades en aquest capítol, el percentatge 
de reducció només s’aplica al romanent del valor del bé 
o el dret que no n’és objecte.

Secció dotzena. Reducció addicional

Article 30. Imports de la reducció addicional

1. Un cop aplicades totes les reduccions a què té dret 
el contribuent, l’excés de base imposable es pot reduir 
un 50% amb els imports màxims següents per a cada 
grup: 

a) Grup I: 125.000 euros.

b) Grup II: 

– Cònjuge: 150.000 euros.

– Fill o filla: 125.000 euros.

– Resta de descendents: 50.000 euros.

– Ascendents: 25.000 euros.

2. En les adquisicions per contribuents dels grups III i 
IV no és aplicable cap reducció addicional.

3. El percentatge i els imports màxims establerts per 
l’apartat 1 es redueixen a la meitat en el cas que el con-
tribuent opti per aplicar qualsevol de les reduccions i 
exempcions a què es refereix l’apartat 2 de l’article 2.

Article 31. Règim d’opció de les reduccions per-
sonals i addicionals

1. L’opció a què fan referència els articles 2.2 i 30.3 
d’aquesta Llei s’ha d’exercitar en el moment de la pre-
sentació.
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2. Si en el termini de presentació voluntària el contri-
buent ha manifestat, més d’una vegada, la seva opció 
de manera diferent en cada cas, s’entén que val l’opció 
feta en darrer lloc.

3. El dret d’opció no es rehabilita si, com a resultat de 
la comprovació administrativa, no es reuneixen els re-
quisits d’aplicació d’una o més d’una de les reduccions 
o exempcions a què fan referència els articles 2.2 i 30.3, 
ni tampoc si s’incompleixen les regles de manteniment 
a què resta subjecte el gaudi definitiu de les reduccions 
o exempcions esmentades.

Secció tretzena

Disposicions comunes per les reduccions regulades a 
les seccions tercera, quarta, cinquena, sisena, setena, 
vuitena, novena i desena d’aquest capítol.

Article 32. Supòsits d’aplicació

Les reduccions establertes en les seccions tercera, quar-
ta, cinquena, sisena, setena, vuitena, novena i desena 
d’aquest capítol s’apliquen en el cas d’adquisició tant 
de la plena o nua propietat com de qualsevol altre dret 
sobre els béns afectats.

Article 33. Base de les reduccions

El percentatge de reducció corresponent s’ha d’aplicar 
sobre el resultat de deduir del valor del bé o dret l’im-
port de les càrregues i gravàmens que preveu l’article 12 
de la Llei de l’Estat 29/1987, de 18 de desembre.

Article 34. Béns comuns dels cònjuges

Quan el bé o dret objecte de la reducció ha format part 
de la societat de guanys regulada a l’article 1344 del 
Codi civil o d’altres règims econòmics matrimonials 
anàlegs, i amb independència de les concretes adjudi-
cacions resultants de la liquidació del règim econòmic 
matrimonial, la reducció que sigui procedent només pot 
afectar la meitat del valor del bé o dret o a la part que 
correspon per la participació del causant en la comunitat 
matrimonial.

Article 35. Requisits de manteniment de l’adqui-
sició

1. El causahavent no pot fer actes de disposició o ope-
racions societàries que, directament o indirectament, 
puguin donar lloc a una minoració substancial del valor 
de l’adquisició.

2. En el cas d’incompliment del que es disposa en l’apar-
tat anterior o dels requisits a què es refereixen els ar-
ticles 9, 14, 19, 21, 24, 26 i 28, el subjecte passiu ha de 
pagar, dins el termini de presentació corresponent als 
actes de transmissió entre vius, la part total de l’impost 
que s’ha deixat d’ingressar com a conseqüència de la 
reducció practicada, juntament amb els interessos de 
demora meritats.

3. S’entén que no s’ha incomplert el requisit de manteni-
ment quan el bé hagi estat objecte d’expropiació forçosa, 

es perd per sentència judicial o disposició legal, o es 
perd o destrueix per causa de força major.

Capítol II. Altres normes en relació amb les ad-
quisicions per causa de mort

Article 36. Situacions convivencials d’ajuda mú-
tua

1. Les situacions de convivència d’ajuda mútua tenen, 
en relació amb aquest impost i respecte de les adquisi-
cions mortis causa d’un dels convivents en l’herència de 
l’altre, l’assimilació a la resta de descendents del grup 
II a l’efecte de l’aplicació de les reduccions personal i 
addicional i per l’adquisició de l’habitatge habitual del 
causant.

2. Per què resulti aplicable aquesta assimilació al grup 
II, el convivent o convivents supervivents han d’acre-
ditar l’existència de la convivència d’ajuda mútua mit-
jançant l’escriptura pública de formalització de la con-
vivència, atorgada, com a mínim, dos anys abans de la 
mort del causant, o bé mitjançant acta de notorietat de 
la convivència i del transcurs del període mínim de dos 
anys d’aquesta.

Títol II. Adquisicions lucratives entre vius

Capítol únic. Reduccions de la base imposable

Article 37. Règim general

1. En les adquisicions lucratives entre vius, la base li-
quidable s’obté de l’aplicació sobre la base imposable de 
les reduccions establertes en aquest capítol.

2. Són reduccions que milloren les anàlogues de l’Estat 
les que s’estableixen en les seccions primera (reducció 
per donació del negoci empresarial o professional), se-
gona (reducció per donació de participacions en entitats) 
i cinquena (reducció per donació de béns del patrimoni 
cultural), d’aquest capítol.

3. Són reduccions pròpies les que s’estableixen en les 
seccions tercera (reducció per l’adquisició de participa-
cions en entitats per persones amb vincle laboral), quar-
ta (reducció donació de diners per a constituir empresa 
o negoci o adquirir participacions), i setena (reducció 
per donació de diners per adquirir primer habitatge ha-
bitual o donació de l’habitatge) d’aquest capítol

4. Les reduccions que s’estableixen en aquest capítol són 
aplicables a les donacions per causa de mort regulades 
al capítol II del títol III del llibre IV del Codi civil de 
Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, en 
les quals es pacti la transmissió immediata de la pro-
pietat de la cosa donada subjecta a condició resolutòria 
de revocació o premoriència del donatari, sense que 
siguin, doncs, d’aplicació les reduccions establertes en 
el capítol I del títol I d’aquesta llei. A aquest efecte, les 
esmentades donacions per causa de mort s’assimilen a 
les adquisicions lucratives entre vius.
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Secció Primera. Reducció per donació del negoci 
empresarial o professional

Article 38. Supòsit d’aplicació de la reducció 

1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic 
gratuït i entre vius a favor del cònjuge, descendents o 
adoptats, ascendents o adoptants o col·laterals fins al 
tercer grau del donant, tant per consanguinitat o adopció 
com per afinitat, es pot aplicar en la base imposable una 
reducció del 95 per cent sobre el valor net de la totalitat 
dels elements afectes a una activitat empresarial o pro-
fessional del transmitent.

2. Sens perjudici del compliment de la resta de requisits 
i condicions establerts en aquesta secció, també poden 
gaudir de la reducció les persones que, sense tenir la 
relació de parentiu de l’apartat 1 d’aquest article, com-
pleixen els requisits següents, a la data de la donació: 

a) Tenir un contracte laboral o de prestació de serveis 
dins l’empresa o negoci professional del causant vigent 
a la data de la mort d’aquest i acreditar una antiguitat 
mínima de 10 anys a l’empresa o negoci

b) Tenir encomanades tasques de responsabilitat en la 
gestió o direcció de l’empresa o negoci a la data de la 
mort del causant i amb una antiguitat mínima en l’exer-
cici d’aquestes de 5 anys. S’entén que té encomanades 
aquestes tasques si acredita la categoria laboral corres-
ponent als grups 1 i 2 de cotització del Règim general 
de la Seguretat Social o si el donant li hagués atorgat un 
apoderament especial per a dur a terme les actuacions 
habituals de gestió de l’empresa.

Article 39. Requisits

1. Per a què sigui aplicable la reducció es requereix: 

a) Que l’activitat sigui exercida pel donant de forma 
habitual, personal i directa.

A aquest efecte, s’entén que s’exerceix de forma habitual 
l’activitat que s’exerceix amb una vocació de perllonga-
ció i continuïtat personal en el temps.

Així mateix, s’entén que s’exerceix l’activitat de forma 
personal quan l’empresari o professional la desenvolupa 
per si mateix.

Finalment, per a què s’entengui que es desenvolupa l’ac-
tivitat de manera directa cal que sigui el mateix empre-
sari o professional qui exerceixi el control de l’activitat 
de manera immediata, i que tingui al seu càrrec les fun-
cions i facultats de gestió i organització de l’activitat.

b) Que el donant tingui seixanta-cinc anys o més, cessi 
anticipadament de l’activitat agrària en els termes dis-
posats en el Reglament (CE) 1257/1999, del Consell, 
o es trobi en situació d’incapacitat permanent en grau 
d’absoluta o gran invalidesa.

c) Que els rendiments derivats de l’exercici de l’activitat 
empresarial o professional de la qual els seus elements 
patrimonials afectes són objecte de donació constituei-
xin, almenys, el cinquanta per cent de la totalitat dels 
rendiments de treball personal, capital mobiliari i im-
mobiliari i activitats econòmiques a l’impost sobre la 
renda de les persones físiques del transmitent.

En aquest càlcul no s’han de computar com a rendiment 
del treball personal les remuneracions que portin causa 
de la participació del transmitent en entitats a què es 
refereix la secció segona d’aquest capítol.

Tampoc no s’han de computar com a rendiments d’acti-
vitats econòmiques els derivats de l’exercici d’altres ac-
tivitats empresarials o professionals del donant sempre 
que la suma de la totalitat dels rendiments d’activitats 
econòmiques sigui, almenys, del cinquanta per cent de 
la totalitat dels rendiments de treball personal, capital 
mobiliari i immobiliari i activitats econòmiques amb la 
mateixa excepció establerta al paràgraf anterior.

d) Que, des del moment de la donació, el donant deixi 
d’exercir l’activitat empresarial o professional i en deixi 
de percebre rendiments.

2. Per a determinar l’existència de l’activitat empresarial 
o professional i també la dels béns que hi són afectes, 
són d’aplicació les normes de la secció tercera del capí-
tol I del títol I d’aquesta Llei.

3. Reglamentàriament, s’han de determinar les condici-
ons i requisits de l’activitat empresarial o professional, 
perquè en quedi acreditada l’existència.

Article 40. Regla de manteniment

Per a gaudir definitivament de la reducció, el donatari 
ha de continuar en l’exercici de l’activitat empresarial 
o professional i ha de mantenir, en el seu patrimoni, 
els elements que hagin estat objecte de la donació, i 
també l’afectació d’aquests béns o els seus subrogats 
a l’activitat empresarial o professional durant els cinc 
anys posteriors a la donació o negoci equivalent, llevat 
que l’adquirent mori dins d’aquest termini.

Secció Segona. Reducció per donació de partici-
pacions en entitats

Article 41. Supòsit d’aplicació

1. En les donacions o en qualsevol altre negoci jurídic 
gratuït i entre vius a favor del cònjuge, als descendents o 
adoptats, ascendents o adoptants o als col·laterals fins al 
tercer grau del donant, tant per consanguinitat o adopció 
com per afinitat, es pot aplicar en la base imposable 
una reducció del 95 per cent sobre el valor de les parti-
cipacions en entitats, amb cotització o sense cotització 
en mercats organitzats, per la part que correspongui a 
la proporció existent entre els actius necessaris per a 
l’exercici de l’activitat empresarial o professional, mino-
rats en l’import dels deutes que en deriven, i el valor del 
patrimoni net de l’entitat. Aquestes mateixes regles són 
d’aplicació en la valoració de les participacions d’enti-
tats participades per a determinar el valor de les de la 
seva entitat tenidora.

2. En el cas de participacions en societats laborals, la 
reducció és del 97%.

3. En cap cas és d’aplicació aquesta reducció a les par-
ticipacions en institucions d’inversió col·lectiva.
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Article 42. Requisits

1. Per gaudir d’aquesta reducció, cal que es compleixin 
els requisits següents: 

a) Que el transmitent tingui seixanta-cinc anys o més 
o es trobi en situació d’incapacitat permanent en grau 
d’absoluta o gran invalidesa.

b) Que l’entitat no tingui per activitat principal la gestió 
d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, conforme a la 
definició, requisits i condicions que estableix l’article 
12 d’aquesta Llei.

c) Que la participació del donant en el capital de l’entitat 
fos almenys del 5 per cent, computat de forma indivi-
dual, o del 20 per cent, conjuntament amb el cònjuge, 
els ascendents, els descendents o els col·laterals fins al 
tercer grau, tant per consanguinitat o adopció, com per 
afinitat.

d) Que el donant hagi exercit efectivament funcions 
de direcció a l’entitat, tasca per la qual percebés una 
remuneració que representés, almenys, el 50 per cent 
de la totalitat dels seus rendiments d’activitats econò-
miques i del treball personal. En aquest càlcul, no s’han 
de computar com a rendiments del treball els derivats 
de l’exercici de funcions de direcció en altres entitats 
sempre que es compleixin els requisits assenyalats en 
les lletres b i c anteriors. Si la participació en l’entitat és 
conjunta amb alguna o algunes de les persones a què es 
refereix la lletra c, les funcions de direcció i les remu-
neracions que en deriven s’han de complir, almenys, en 
una de les persones del grup de parentiu.

Tampoc no s’han de computar com a rendiments d’acti-
vitats econòmiques els derivats d’activitats empresarials 
o professionals del donant sempre que la suma d’aquests 
representi, almenys, el cinquanta per cent de la totalitat 
dels rendiments de treball personal, mobiliaris i im-
mobiliaris i d’activitats econòmiques, amb la mateixa 
excepció que la que es preveu en el paràgraf anterior, 
pel que fa a les remuneracions per l’exercici de funcions 
de direcció.

e) Que, si el donant exerceix funcions de direcció, deixi 
d’exercir-les i de percebre les remuneracions correspo-
nents des del moment de la donació.

2. S’han de desplegar per reglament els requisits i con-
dicions anteriors.

Article 43. Regla de manteniment

Per gaudir definitivament de la reducció, cal que el do-
natari compleixi els requisits següents, durant els cinc 
anys posteriors a la donació o negoci equivalent, llevat 
que l’adquirent mori dins d’aquest termini.

a) Ha de mantenir en el seu patrimoni el que ha ad-
quirit.

b) Ha de complir els mateixos requisits establerts a les 
lletres b, c i d de l’apartat 1 de l’article anterior.

Secció Tercera. Reducció per l’adquisició de par-
ticipacions en entitats per part de persones amb 
vincles laborals o professionals

Article 44. Supòsit d’aplicació

1. Les persones que, sense tenir la relació de parentiu 
assenyalada a l’article 41, adquireixen per donació o 
negoci jurídic gratuït entre vius equivalent participaci-
ons en entitats, amb cotització en mercats organitzats 
o sense, poden gaudir de la reducció del 95% sobre el 
valor de les participacions adquirides, per la part que 
correspongui a la proporció que hi ha entre els actius 
necessaris per exercir de l’activitat empresarial o profes-
sional, minorats en l’import dels deutes que en deriven, i 
el valor del patrimoni net de l’entitat. Aquestes mateixes 
regles són d’aplicació en la valoració de les participaci-
ons d’entitats participades per a determinar el valor de 
les de la seva entitat tenidora.

2. En cap cas és d’aplicació aquesta reducció a les par-
ticipacions en institucions d’inversió col·lectiva.

Article 45. Requisits

Per gaudir de la reducció, cal que es compleixin els 
requisits següents: 

a) Els establerts a l’article 42.1 d’aquesta Llei.

b) El donatari ha d’haver mantingut una relació laboral 
o de prestació de serveis dins l’entitat les participacions 
de la qual són objecte d’adquisició gratuïta, amb una 
antiguitat mínima de 10 anys, que ha d’ésser vigent a la 
data de la donació. A més, i com a mínim els darrers 5 
anys, ha d’haver ocupat un lloc de treball que comporti 
l’exercici de funcions de direcció.

c) La participació del donatari en el capital de l’enti-
tat resultant de la donació ha de ser de més del 50 per 
100.

Article 46. Regla de manteniment

Per gaudir definitivament de la reducció, cal que el do-
natari compleixi els requisits següents, durant els cinc 
anys posteriors a la donació o negoci equivalent, llevat 
que mori dins d’aquest termini: 

a) Ha de mantenir, en el seu patrimoni, el que ha ad-
quirit.

b) Ha de continuar exercint funcions de direcció a l’en-
titat.

c) Ha de complir el requisit de l’article 42.1.b) d’aquesta 
Llei.

Secció quarta. Reducció per la donació de diners 
per adquirir o constituir una empresa individual 
o un negoci professional o per adquirir partici-
pacions en entitats 

Article 47. Supòsit d’aplicació

1. En les donacions dineràries a favor de descendents 
o adoptats del donant, per constituir o adquirir una 
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empresa individual o un negoci professional o per ad-
quirir participacions en entitats, en ambdós casos amb 
domicili social i fiscal a Catalunya, es pot aplicar una 
reducció del 95 per 100 de l’import donat, amb un límit 
màxim de la reducció de 125.000 euros. En el cas de 
donataris amb un grau de discapacitat igual o superior 
al 33 per 100, aquest import màxim de la reducció es 
fixa en 250.000 euros.

2. Els imports màxims assenyalats en l’apartat ante-
rior s’apliquen tant en el cas d’una única donació com 
en el cas de donacions successives o simultànies, ja 
siguin provinents del mateix ascendent o de diferents 
ascendents, que són acumulables a aquest efecte. En el 
cas de donacions de diners successives acumulables, 
només tenen dret a gaudir de la reducció, dins el límit 
quantitatiu assenyalat, les que s’han fet dins el termini 
de sis mesos anteriors a la constitució o adquisició de 
l’empresa, negoci o participacions, d’acord amb el que 
estableix la lletra c de l’apartat 1 de l’article 48.

Article 48. Requisits

Per gaudir d’aquesta reducció, cal que es compleixin els 
requisits següents: 

a) La donació s’ha de formalitzar en document públic 
i ha de fer-se constar de manera expressa que el diner 
donat es destina per part del donatari exclusivament a 
la constitució o adquisició de la seva primera empre-
sa individual o del seu primer negoci professional, o 
a l’adquisició de les seves primeres participacions en 
entitats que compleixen els requisits que es preveuen 
en aquest article. Entre el lliurament del diner i l’ator-
gament de l’escriptura pública no ha de transcórrer més 
d’un mes.

b) El donatari ha de tenir 35 anys o menys en la data de 
formalització de la donació.

c) La constitució o adquisició de l’empresa individual, 
del negoci professional o de les participacions s’ha de 
produir en el termini màxim de sis mesos des de la data 
de formalització de la donació.

d) El patrimoni net del donatari en el moment de la data 
de formalització de la donació no pot ésser superior a 
300.000,00 euros.

e) L’entitat, empresa o negoci no ha de tenir per activitat 
principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobi-
liari, conforme a la definició, requisits i condicions que 
s’estableixen en l’article 12 d’aquesta Llei.

f) En el cas d’adquisició d’una empresa individual o un 
negoci professional, l’import net de la xifra de negoci 
del darrer exercici tancat no ha de superar els límits 
següents: 

– Tres milions d’euros en el cas d’adquisició d’empresa 
individual

– Un milió d’euros en el cas de negoci professional

g) En el cas d’adquisició de participacions d’una entitat, 
llevat del cas de participacions en empreses d’economia 
social, cooperatives de treball associat o societats labo-
rals, a més de complir els requisits previstos en l’apartat 
anterior, han de complir els següents: 

– Les participacions adquirides pel donatari han de re-
presentar, com a mínim, el 50 per 100 del capital social 
de l’entitat.

– El donatari ha d’exercir efectivament funcions de di-
recció en l’entitat.

h) Tant en el cas d’adquirir una empresa o un negoci 
professional com en el cas d’adquirir participacions 
socials, no hi ha d’haver cap vinculació, en els termes 
previstos a l’article 16 del Reial decret legislatiu 4/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’impost sobre societats, entre aquelles i el donatari.

Article 49. Regla de manteniment

El gaudi definitiu d’aquesta reducció roman condicionat 
al manteniment dels béns adquirits o dels seus subrogats 
de valor equivalent en el patrimoni de l’adquirent en el 
termini dels cinc anys següents a la data de la donació, 
i també de l’exercici de funcions de direcció, llevat que 
l’adquirent mori dins aquest termini.

Secció cinquena. Reducció per la donació de béns 
del patrimoni cultural

Article 50. Supòsits d’aplicació

En les donacions o qualsevol negoci jurídic gratuït entre 
vius a favor del cònjuge, descendents o adoptats del do-
nant, es pot aplicar en la base imposable una reducció 
del 95 per cent del valor dels béns culturals d’interès 
nacional i els béns mobles catalogats qualificats i ins-
crits d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català; els béns inscrits i catalogats 
del patrimoni històric o cultural de les altres comuni-
tats autònomes, d’acord amb la normativa específica 
que els reguli, i els béns compresos en els apartats u i 
tres de l’article 4 de la Llei de l’Estat 19/1991, de 6 de 
juny, de l’impost sobre el patrimoni.

Article 51. Regla de manteniment

El gaudi definitiu d’aquesta reducció resta condicionat 
al manteniment de la titularitat dels béns adquirits en 
el patrimoni del donatari durant els cinc anys següents 
a la data de la donació o negoci equivalent, llevat que 
l’adquirent mori dins aquest termini o els adquireixi la 
Generalitat de Catalunya o un ens local territorial de 
Catalunya.

Secció sisena. Normes comunes per a les reduc-
cions de les seccions primera, segona, tercera, 
quarta i cinquena

Article 52. Àmbit d’aplicació

Les reduccions que s’estableixen en les seccions pri-
mera, segona, tercera, quarta i cinquena d’aquest ca-
pítol s’apliquen en el cas d’adquisició tant de la plena 
o nua propietat com de qualsevol altre dret sobre els 
béns afectats.
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Article 53. Requisits de manteniment de l’adqui-
sició

1. El donatari no pot fer actes de disposició i operacions 
societàries que, directament o indirectament, puguin 
donar lloc a una minoració substancial del valor de 
l’adquisició.

2. En el cas d’incompliment del que es disposa en 
l’apartat anterior o dels requisits a què es refereixen els 
articles 40, 43, 46, 49 i 51 els subjectes passius hauran 
de pagar dins del termini voluntari de presentació cor-
responents als actes de transmissió entre vius la part de 
l’impost que hagi deixat d’ingressar com a conseqüència 
de la reducció aplicada, juntament amb els interessos de 
demora que s’hagin meritat.

Secció setena. Reducció per la donació d’un ha-
bitatge que ha de constituir el primer habitatge 
habitual del descendent o de quantitats destina-
des a l’adquisició d’aquest primer habitatge

Article 54. Supòsit d’aplicació

1. La donació als fills i descendents de quantitats desti-
nades a l’adquisició de llur primer habitatge habitual o 
d’un habitatge amb aquesta mateixa finalitat dóna dret 
a aplicar una reducció del 95% de l’import o del valor 
de l’habitatge donat, fins a un màxim de 60.000 euros. 
En el cas de contribuents discapacitats amb un grau de 
discapacitat igual o superior al 65%, l’import màxim 
és de 120.000 euros.

2. Els imports màxims establerts per l’apartat 1 són 
aplicables tant en el cas de donació única com en el 
cas de donacions successives o simultànies, ja siguin 
provinents del mateix ascendent o de diferents ascen-
dents, que són acumulables a aquest efecte. En el cas 
de donacions de diners successives acumulables, només 
tenen dret a gaudir de la reducció, dins el límit quan-
titatiu assenyalat, les que s’han fet dins el termini de 
tres mesos anteriors a l’adquisició de l’habitatge, d’acord 
amb el que estableix la lletra d de l’apartat 1 de l’article 
55. Així mateix, els imports màxims esmentats actuen 
com a límit en el cas que s’efectuï simultàniament o 
successivament la donació d’un habitatge i de diners.

Article 55. Requisits

1. L’aplicació de la reducció regulada per aquesta secció 
resta sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) La donació de diners s’ha de formalitzar en escriptura 
pública, en la qual s’ha d’expressar la voluntat que els 
diners es destinin a l’adquisició del primer habitatge 
habitual del donatari o donatària. En el cas de donació 
de l’habitatge, s’ha de fer constar en l’escriptura pública 
que l’habitatge es destina a habitatge habitual del dona-
tari. Entre el lliurament del diner i l’atorgament de l’es-
criptura pública no ha de transcórrer més d’un mes.

b) El donatari o donatària ha de tenir trenta-dos anys o 
menys, o tenir un grau de discapacitat igual o superior 
al 65%.

c) La base imposable total, menys els mínims personal 
i familiar, del donatari o la donatària en la seva darrera 
declaració de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques no pot ésser superior a 30.000 euros.

d) En el cas de donació de diners, el donatari o donatà-
ria ha d’adquirir l’habitatge en el termini màxim de tres 
mesos des de la data de la donació, o des de la data de 
la primera donació si n’hi ha de successives. Aquesta 
reducció no és aplicable a donacions posteriors a l’ad-
quisició de l’habitatge.

2. S’entén per habitatge habitual el que s’ajusta a la 
definició i als requisits establerts per la normativa de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques. L’ha-
bitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es 
poden considerar conjuntament com a habitatge habi-
tual, malgrat que no hagin estat adquirits de manera 
simultània en unitat d’acte, si estan situats al mateix 
edifici o complex urbanístic i es troben, en el moment 
de la transmissió, a disposició de llurs titulars, sense 
haver estat cedits a terceres persones.

3. S’entén per adquisició del primer habitatge habitual 
l’adquisició de la totalitat, o d’una part indivisa en el 
cas de cònjuges o contraents, de l’habitatge en plena 
propietat.

Secció vuitena. Reducció per aportacions a patri-
monis protegits de discapacitats

Article 56. Supòsit d’aplicació

En les aportacions a patrimonis protegits de les perso-
nes discapacitades, realitzades amb compliment dels re-
quisits i les formalitats de la Llei de l’Estat 41/2003, de 
18 de novembre, i en la part que, per excedir de l’import 
màxim legalment fixat per tenir la consideració de ren-
diments del treball del discapacitat, quedin gravades per 
aquest impost com a negoci lucratiu entre vius, s’aplica 
una reducció del 90 per 100 de la base imposable cor-
responent a aquesta transmissió.

Títol III. Deute tributari

Article 57. Tarifa

1. La quota íntegra de l’impost sobre successions i do-
nacions en les transmissions lucratives entre vius a favor 
de contribuents dels grups I i II s’obté aplicant a la base 
liquidable l’escala següent: 
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 Base liquidable  Quota íntegra  Resta base liquidable  Tipus (%) 
 fins a (euros) (euros) (fins a euros)

 0,00 0,00 200.000,00 5
 200.000,00 10.000,00 600.000,00 7
 600.000,00 38.000,00 En endavant 9

Perquè la tarifa establerta en aquest apartat resulti 
d’aplicació, cal que la donació o el negoci lucratiu entre 
vius anàleg s’hagi formalitzat en escriptura pública. En 
el cas que l’atorgament de l’escriptura pública no sigui 
requisit de validesa de la donació, entre el lliurament del 

bé i l’atorgament del document públic no ha de trans-
córrer més d’un mes.

2. La quota íntegra de l’impost sobre successions i do-
nacions en la resta de casos, s’obté d’aplicar a la base 
liquidable l’escala següent: 

 Base liquidable  Quota íntegra  Resta base liquidable  Tipus (%) 
 fins a (euros) (euros) (fins a euros)

 0,00 0,00 50.000,00 7
 50.000,00 3.500,00 150.000,00 11
 150.000,00 14.500,00 400.000,00 17
 400.000,00 57.000,00 800.000,00 24
 800.000,00 153.000,00 En endavant 32

Article 58. Quota tributària 

La quota tributària per l’impost sobre successions i do-
nacions s’obté aplicant a la quota íntegra el coeficient 
multiplicador que correspongui dels que s’indiquen a 
continuació, establerts segons el grup a què pertanyi el 
contribuent, segons el grau de parentiu, assenyalat en 
l’article 2 d’aquesta Llei: 

 Grau de parentiu

 Grups I i II Grup III Grup IV

 1 1,5882 2

Títol IV. Normes comunes per a les adquisicions 
per causa de mort i entre vius

Article 59. Tractament fiscal de les unions es-
tables de parella

1. Dins l’àmbit de competències assumides per la Ge-
neralitat en el marc de la Llei de l’Estat 22/2009, de 
18 de desembre, els membres de les unions estables de 
parella, tenen, en relació amb l’impost de successions i 
donacions, l’assimilació als cònjuges.

2. Perquè resulti aplicable el que estableix l’apartat 1, el 
subjecte passiu convivent en una unió estable de parella 
ha d’acreditar l’existència d’aquesta unió, d’acord amb 
els requisits que s’estableixin a aquest efecte en la nor-
mativa vigent reguladora d’aquestes unions.

Article 60. Relacions paternofilials de fet

Dins l’àmbit de competències assumides per la Genera-
litat en el marc de la Llei de l’Estat 22/2009, de 18 de 
desembre, les relacions paternofilials de fet s’igualen, pel 
que fa a aquest impost, a les que correspondrien als des-
cendents i els adoptats o als ascendents i els adoptants. 
A aquests efecte es consideren relacions paternofilials de 
fet les relacions que s’estableixen entre una persona i els 
fills del seu cònjuge o de la seva parella estable.
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Article 61. Acords de valoració prèvia vincu-
lant 

1. D’acord amb el que estableix l’article 91 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, els 
contribuents per l’impost sobre successions i donaci-
ons poden sol·licitar a l’Administració tributària que 
determini, amb caràcter previ i vinculant, la valoració 
de rendes, productes, béns, despeses i altres elements 
del fet imposable, a l’efecte d’aquest impost.

2. Els obligats tributaris han de presentar la sol·licitud 
per escrit abans que es produeixi el fet imposable i han 
d’adjuntar-hi, a més del justificant del pagament de la 
taxa corresponent, una proposta de valoració motivada, 
signada per un tècnic o tècnica amb la titulació ade-
quada segons la naturalesa del bé valorat, en la qual 
s’han de descriure de manera detallada el bé i les seves 
característiques.

3. L’Administració pot comprovar els elements de fet i 
les circumstàncies declarades pels contribuents, a qui 
pot requerir els documents i les dades que consideri 
pertinents per tal d’identificar i valorar correctament 
els béns.

4. L’Administració ha de dictar l’acord de valoració per 
escrit i hi ha d’indicar el seu caràcter vinculant, el bé va-
lorat i l’impost en el qual té efectes, en el termini màxim 
de tres mesos des que s’hagi sol·licitat. La manca de res-
posta de l’Administració, en el termini indicat, implica 
l’acceptació dels valors proposats pel contribuent.

5. L’acord de valoració té un termini màxim de vigèn-
cia de divuit mesos des de la data en què es notifica. 
L’Administració tributària ha d’aplicar al contribuent els 
valors establerts en aquest acord, llevat que es modifiqui 
la legislació o que canviïn de manera significativa les 
circumstàncies econòmiques que el fonamenten.

6. En el supòsit de realització del fet imposable amb 
anterioritat a la finalització del termini de tres mesos 
esmentat en l’apartat 4 sense que l’Administració tri-
butària hagi dictat l’acord de valoració, cal considerar 
desistida la sol·licitud de valoració prèvia.

7. Contra l’acord de valoració no es pot interposar cap 
recurs, sens perjudici que els contribuents puguin fer-ho 
contra les liquidacions que, si escau, s’emetin posteri-
orment.

8. El Govern ha de regular per reglament les normes de 
procediment, les condicions i els requisits necessaris per 
complir el que estableix aquest article.

Títol V. Obligacions formals

Article 62. Aplicació de les normes sobre obliga-
cions formals

En tot el que no regula aquest títol, és d’aplicació la nor-
mativa estatal sobre les obligacions formals en aquest 
impost, i també els efectes del seu incompliment.

Article 63. Obligació de declarar i autoliqui-
dar

1. Els contribuents estan obligats a presentar i subscriure 
la declaració d’aquest impost signada per ells mateixos o 
pels seus representants, dins els terminis i en els termes 
i condicions que s’estableixin reglamentàriament.

2. Al temps de presentar la declaració, els contribu-
ents han de determinar el deute tributari corresponent 
i ingressar-lo en el lloc, forma i terminis determinats 
reglamentàriament.

3. S’entén complerta l’obligació de presentar els docu-
ments comprensius dels fets imposables de l’impost, 
quan la presentació i, si escau, el pagament de l’autoli-
quidació corresponent hagi estat efectuada per via te-
lemàtica. La presentació telemàtica només és possible 
si s’ha efectuat prèviament i també per via telemàtica 
la tramesa de la declaració informativa de l’escriptura 
corresponent pel notari o notària autoritzant, d’acord 
amb l’article 67 d’aquesta Llei i la normativa de desple-
gament reglamentari corresponent.

Article 64. Obligació de presentar altres docu-
ments en relació amb les transmissions per causa 
de mort

1. En les transmissions per causa de mort, juntament 
amb l’autoliquidació a què es refereix l’article anterior, 
el subjecte passiu ha d’aportar els documents que s’es-
tableixi per reglament.

2. En el cas que se sol·liciti l’aplicació de les reducci-
ons establertes en el capítol I del títol I d’aquesta Llei, 
juntament amb la documentació anterior, el subjecte 
passiu ha d’adjuntar els documents que justifiquin el 
compliment dels requisits que s’hi exigeixen en cada 
cas. Mitjançant reglament es poden determinar els do-
cuments que com a mínim resulten exigibles a aquest 
efecte.

3. Sens perjudici de l’obligació d’aportar la documenta-
ció esmentada, l’Administració pot demanar, en exercici 
de les seves facultats de comprovació i en el decurs del 
corresponent procediment de gestió o inspecció, qual-
sevol altra documentació que estimi necessària.

Article 65. Obligació de presentar altres docu-
ments en relació amb les transmissions lucrati-
ves entre vius

1. En el cas que se sol·liciti l’aplicació de les reduccions 
establertes en el títol II d’aquesta Llei, juntament amb la 
declaració o autoliquidació a què es refereix l’article 63, 
el subjecte passiu ha d’adjuntar els documents que jus-
tifiquin el compliment dels requisits que s’hi exigeixen 
en cada cas. Mitjançant reglament es poden determinar 
els documents que com a mínim resulten exigibles a 
aquest efecte.

2. Sens perjudici de l’obligació d’aportar la documenta-
ció esmentada, l’Administració pot demanar, en exercici 
de les seves facultats de comprovació i en el decurs del 
corresponent procediment de gestió o inspecció, qual-
sevol altra documentació que estimi necessària.
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Article 66. Incompliment de l’obligació de pre-
sentar documents

En el cas que l’autoliquidació no vagi acompanyada de 
tots els documents exigits reglamentàriament, s’entén 
que aquella s’ha presentat de forma incompleta. Sens 
perjudici de les sancions que siguin procedents per 
aquest fet, l’Administració tributària ha de requerir 
l’obligat tributari per a què subsani l’omissió i, en el 
cas que es tracti de documents necessaris per a verificar 
la procedència d’una reducció, se l’ha d’advertir que 
si no atén el requeriment es denegarà l’aplicació de la 
reducció corresponent.

Article 67. Obligació de la tramesa telemàtica 
dels documents autoritzats pels notaris 

En relació amb els documents a què fa referència l’arti-
cle 32.3 de la Llei de l’Estat 29/1987, del 18 de desem-
bre, de l’impost sobre successions i donacions, i amb 
la finalitat de complir les obligacions tributàries dels 
contribuents i facilitar l’accés telemàtic dels documents 
als registres públics, els notaris que tenen destinació 
al territori de Catalunya han de trametre, per via tele-
màtica i amb la col·laboració del Consell General del 
Notariat, juntament amb la còpia de les escriptures per 
ells autoritzades, una declaració informativa notarial 
dels elements bàsics de les escriptures esmentades, de 
conformitat amb el que disposa la legislació notarial.

Títol VI. Normes d’aplicació del tribut

Capítol I. Liquidació de l’impost

Article 68. Competència

La competència per a la gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de l’impost correspon a l’Agència Tributària 
de Catalunya i, en els termes establerts per la normativa 
vigent i en el conveni signat a aquest efecte, a les ofici-
nes liquidadores dels registres de districte hipotecari.

Article 69. Termini de resolució en els procedi-
ments de gestió tributària

1. En l’àmbit de l’impost sobre successions i donacions, 
i en relació amb els procediments de gestió tributària, 
el termini de caducitat és de dotze mesos.

2. A l’efecte d’entendre acomplerta l’obligació de notifi-
car i de computar el termini de resolució són aplicables 
les regles que conté l’apartat 2 de l’article 104 de la Llei 
general tributària.

3. El termini de caducitat es pot ampliar, amb l’abast i 
els requisits que es determinin reglamentàriament, per 
un altre període que no pot excedir els 12 mesos, quan 
es produeixi alguna de les circumstàncies següents: 

a) Quan les actuacions revesteixin una especial comple-
xitat. S’entén que es compleix aquesta circumstància, 
entre d’altres, atenent al nombre de causahavents en la 
successió o a l’existència de desavinences entre ells que 
incideixin en la tramitació del procediment; atenent al 
nombre de béns de l’herència o que són objecte de do-

nació respecte dels quals l’obligat tributari o obligats tri-
butaris sol·licitin l’aplicació de la reducció corresponent 
d’entre les regulades en els títols I i II, respectivament, 
d’aquesta llei, especialment aquelles que fan referènciea 
a les participacions en entitats i a l’activitat empresarial 
o professional del causant o donant; la dispersió geo-
gràfica dels béns o activitats del causant, especialment 
en el cas de béns situats fora del territori de Catalunya; 
i per altres circumstàncies que es puguin establir regla-
mentàriament.

b) Quan en el decurs de les actuacions es descobreixi 
que hi ha hagut ocultació de béns per part de l’obligat 
tributari.

c) Quan s’inicia un procediment de comprovació de 
valors.

Els acords d’ampliació del termini esmentat, en tot cas, 
han de ser motivats, amb referència als fets i fonaments 
de dret.

Article 70. Autoliquidacions parcials a compte

1. Les persones interessades en les successions here-
ditàries poden efectuar una autoliquidació parcial de 
l’impost amb l’únic efecte del cobrament d’assegurances 
sobre la vida, crèdits del causant, havers meritats i no 
percebuts per aquest, retirar béns, valors, efectes o diner 
que es trobin en dipòsit i altres supòsits anàlegs.

2. Reglamentàriament s’ha de regular la forma i termi-
nis per a practicar aquestes autoliquidacions i els requi-
sits perquè les persones interessades puguin cobrar les 
quantitats o retirar els diners o altres béns dipositats.

3. Les autoliquidacions parcials tenen el caràcter d’in-
gressos a compte de l’autoliquidació o liquidació de-
finitiva que procedeixi per la successió hereditària de 
què es tracti.

Capítol II. Pagament de l’impost

Secció Primera. Normes generals 

Article 71. Pagament de l’impost

1. El pagament de l’impost s’ha d’efectuar dins el ter-
mini de presentació i autoliquidació a què es refereix 
l’article 63.2.

2. El pagament del deute tributari pot es pot dur a terme 
mitjançant el lliurament de béns culturals d’interès naci-
onal, béns culturals d’interès local i béns mobles catalo-
gats qualificats i inscrits d’acord amb la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del patrimoni cultural català; els béns 
inscrits i catalogats del patrimoni històric o cultural de 
les altres comunitats autònomes, d’acord amb la norma-
tiva específica que els reguli; i els béns del patrimoni 
històric espanyol que estiguin inscrits en l’Inventari ge-
neral de béns mobles o en el Registre general de béns 
d’interès cultural, d’acord amb allò disposat en l’article 
69.2 de la Llei de l’Estat 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol.
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Secció Segona. Ajornament i fraccionament del 
pagament

Article 72. Norma general 

Sens perjudici del que s’estableix en els articles següents 
d’aquesta secció, en aquest impost són aplicables les 
normes sobre ajornament i fraccionament del pagament 
establertes en la normativa general sobre recaptació vi-
gent a Catalunya.

Article 73. Ajornament i fraccionament pels òr-
gans de gestió

1. Els òrgans de l’Agència Tributària de Catalunya com-
petents per a la gestió de l’impost sobre successions 
i donacions poden acordar, a petició del contribuent, 
l’ajornament de fins a un any del pagament de les li-
quidacions practicades per causa de mort, sempre que 
no hi hagi en l’inventari de l’herència efectiu o béns 
fàcilment realitzables suficients per a pagar les quo-
tes liquidades i la sol·licitud de l’ajornament s’efectuï 
abans de finir el termini reglamentari de pagament. La 
concessió de l’ajornament implica l’obligació de satis-
fer l’interès de demora corresponent. Alternativament, 
també a petició de l’interessat, i prèvia acceptació per 
part del departament competent en matèria d’habitatge, 
poden acordar que el pagament es faci amb béns immo-
bles de l’herència.

2. A més, en les mateixes condicions que s’estableixen 
en l’apartat anterior, i en els termes i amb els requisits 
que es fixin per reglament, es pot acordar l’ajornament 
del pagament fins que siguin coneguts els causahavents 
de la successió, amb aportació del compromís de cons-
titució d’aval.

3. També es pot concedir l’ajornament i el fracciona-
ment de les autoliquidacions o liquidacions practicades 
per herència o llegat en nua propietat, en el termes i amb 
les condicions que s’estableixin per reglament.

Article 74. Fraccionament de la liquidació per 
assegurances que es perceben en forma de renda

1. En les assegurances sobre la vida en les quals el cau-
sant sigui alhora el contractant o l’assegurat en l’asse-
gurança col·lectiva i l’import de les quals es percebi 
en forma de renda, es pot fraccionar, a sol·licitud del 
beneficiari, el pagament de l’impost corresponent en el 
nombre d’anys en què percebi la pensió, si la renda fos 
temporal, o en un nombre màxim de quinze anys si fos 
vitalícia, mentre no s’exerceixi el dret de rescat.

2. Aquest fraccionament no comporta la constitució de 
cap tipus de caució ni merita cap tipus d’interès.

3. Amb l’extinció de la pensió deixen d’ésser exigibles 
els pagaments fraccionats pendents, els quals, nogens-
menys, ho seran, d’exigibles, en el cas que s’exerceixi 
el dret de rescat.

4. Reglamentàriament, s’ha de determinar el procedi-
ment per aplicar el que s’estableix en aquest article.

Article 75. Altres supòsits especials

En els termes i amb les condicions que s’estableixin per 
reglament, es pot acordar el fraccionament o ajorna-
ment del pagament de les autoliquidacions i liquidacions 
practicades arran de la transmissió per herència, llegat 
o donació dels béns a què fan referència les seccions 
tercera a desena del capítol I del títol I i les seccions 
primera a tercera i cinquena del capítol únic del títol II 
d’aquesta Llei.

Disposicions addicionals

Primera. Aplicació progressiva de les reduccions 
personals i addicionals en l’impost sobre succes-
sions i donacions

L’import de les reduccions personals de l’article 2 i 
els imports màxims de les reduccions addicionals de 
l’article 30 s’apliquen en els percentatges i els períodes 
següents: 

– Per a fets imposables meritats de l’1 de gener de 2010 
al 30 de juny de 2010: 25%.

– Per a fets imposables meritats de l’1 de juliol de 2010 
al 30 de juny de 2011: 62,5%.

– Per a fets imposables meritats a partir de l’1 de juliol 
de 2011: 100%.

Segona. Impost sobre la renda de les persones 
físiques

1. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2010, i en el 
marc de competències normatives establertes a l’article 
46.1 de la Llei de l’Estat 22/2009, de 18 de desembre, 
per la que es regula el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb 
estatut d’autonomia i es modifiquen determinades nor-
mes tributàries, s’aprova l’escala autonòmica de l’impost 
següent: 
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 Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus aplicable
 Fins a euros Euros Fins a euros Percentatge

 0,00 0,00 17.707,20 12
 17.707,20 2.124,86 15.300,00 14
 33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5
 53.407,20 8.040,86 En endavant 21,5

2. Amb efectes també a partir de l’1 de gener de 2010, i 
en el mateix marc de competències normatives assenya-
lades en l’apartat anterior, i en relació amb la deducció 
per inversió en habitatge habitual regulada a l’apartat 2 
de l’article 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives, es modifiquen els per-
centatges de deducció que passen a ser els següents: 

a) Amb caràcter general, el 6%, llevat dels supòsits a 
què fa referència l’apartat 2.2 del mateix article 1, en 
què el percentatge és del 9%.

b) Si es tracta d’obres d’adequació de l’habitatge habi-
tual per persones amb discapacitat a què fa referència 
el número 4 de l’article 68.1 de la Llei 35/2006, de 28 
de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i de modificació parcial de les lleis dels impos-
tos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre 
el patrimoni, el 12%.

Disposicions transitòries

Primera. Aplicació de la normativa sobre gestió 
de l’impost

1. A l’entrada en vigor d’aquesta llei, i mentre no s’apro-
vin els desplegaments reglamentaris que s’hi preveuen, 
són d’aplicació les normes reglamentàries vigents, cata-
lanes o estatals, en tot el que no s’oposi a aquesta Llei 
o la contradigui.

2. Mentre no s’aprovin per reglament els terminis de 
presentació a què es refereix l’article 63 d’aquesta Llei, 
s’apliquen els terminis establerts a l’article 14 de la Llei 
12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres.

Segona. Ajornament excepcional de l’impost so-
bre successions i donacions per les oficines de 
gestió

Amb caràcter excepcional, l’ajornament a què fa refe-
rència l’article 73.1 es pot concedir de fins a dos anys 
amb relació a les quotes de l’impost sobre successions 
i donacions corresponents a fets imposables meritats 
en el període que va de l’1 d’agost de 2009 al 31 de 
desembre de 2011.

Tercera. Aplicació retroactiva de determinades 
normes

El que disposa l’article 19 i també el termini de man-
teniment de cinc anys a què fan referència els articles 
40, 43 i 51 són també d’aplicació als fets imposables 
meritats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei.

Disposició derogatòria

1. A l’entrada en vigor d’aquesta Llei, queden derogades 
les disposicions següents: 

– L’article 31 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de 
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro

– Els articles 2, 3 i 4 de la Llei 21/2001, de 28 de de-
sembre, de mesures fiscals i administratives

– Els articles 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 28 de la Llei 31/2002, de 
30 de desembre, de mesures fiscals i administratives

– Els apartats 1.b i 2 de l’article 17 de la Llei 18/2003, 
de 4 de juliol, de suport a les famílies.

– L’article 11 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de 
mesures financeres.

– L’article 16 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesu-
res fiscals i financeres.

– Els articles 9,10, 11, 12, 13, 14 i 16 de la Llei 17/2007, 
de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres

– Els articles 35 i 36 de la Llei 16/2008, de 23 de de-
sembre, de mesures fiscals i financeres.

– Els articles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 i les 
disposicions addicionals setena i vuitena de la Llei 
26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives.

2. Tenint en compte el que estableix l’apartat 2 de la 
disposició transitòria primera, l’article 14 de la Llei 
12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres 
queda derogat a partir de l’entrada en vigor del corres-
ponent desplegament reglamentari.

3. En general, resten derogades totes les altres disposi-
cions de rang igual o inferior que contradiguin el que 
estableix aquesta Llei, s’hi oposin o hi resultin incom-
patibles.
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Disposicions finals

Primera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
si bé és d’aplicació als fets imposables meritats a partir 
de l’1 de gener de 2010, sens perjudici d’allò disposat a 
les disposicions transitòries segona i tercera.

Segona. Desplegament reglamentari

1. Es faculten el Govern i el conseller o consellera com-
petent en matèria d’economia i finances perquè dictin 
les disposicions necessàries per desplegar i aplicar 
aquesta Llei.

2. No obstant això, i pel que fa a les previsions expres-
ses de desplegament reglamentari establertes en aquesta 
Llei, el Govern ha d’aprovar el decret corresponent en 
el termini de dotze mesos a comptar des de la seva en-
trada en vigor.

Antecedents del Projecte de llei

1. Memòria preliminar a l’inici de la tramitació de l’av. 
aprovada en la sessió del Govern de 19.1.2010

2. Memòria justificativa. Addenda a la Memòria jus-
tificativa

3. Estudi econòmic.

4. Llista de disposicions afectades i relació de normes 
que es despleguen i/o modifiquen

5. Informe d’avaluació de l’impacte regulatori del De-
cret

6. Certificat de la Secretària del Govern (Apartat II ses-
sió del Consell Tècnic de 26.1.2010)

7. Informe interdepartamental sobre l’impacte de gènere 
(petició)

8. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica

9. Certificat de la Secretària del Govern (Apartat IV 
sessió del Consell Tècnic de 2.2.10)

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament. 

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 66028).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat del que són fixats amb 
caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 18.02.2010 al 24.02.2010).

Finiment del termini: 25.02.2010; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.02.2010.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de regulació de les 
festes tradicionals amb bous
Tram. 202-00079/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66009), Grup Mixt (reg. 66081).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.02.2010 al 24.02.2010).

Finiment del termini: 25.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.
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3.10. PROCEDIMENTS qUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat d’educació especial a san-
ta coloma de Gramenet (Barcelonès) 
i sobre la implementació d’un progra-
ma d’ensenyament professional per als 
alumnes amb discapacitat
Tram. 250-02546/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66025).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2010.

Proposta de resolució sobre el traspàs 
de les competències i l’agilitació dels 
tràmits en matèria de registre civil
Tram. 250-02552/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66025).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2010.

Proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats civils i la creació de dos jut-
jats nous a Barcelona
Tram. 250-02553/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66025).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2010.

Proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats penals i la creació d’un jutjat 
nou a Barcelona
Tram. 250-02554/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66025).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2010.

Proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats socials i la creació de dos 
jutjats nous a Barcelona
Tram. 250-02555/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66025).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2010.
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Proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats mercantils i la creació de 
dos jutjats nous a Barcelona
Tram. 250-02557/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66025).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2010.

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
del programa d’activitats anuals per a la 
seguretat viària
Tram. 250-02566/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66025).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2010.

Proposta de resolució sobre la unifor-
mització de la policia local amb la resta 
de cossos policials
Tram. 250-02568/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66025).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2010.

Proposta de resolució sobre el finança-
ment de la construcció del centre d’aco-
llida d’animals del Gironès
Tram. 250-02582/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65562).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta de resolució sobre el garanti-
ment del subministrament d’aigua pota-
ble a l’argentera (Baix camp)
Tram. 250-02586/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65562).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un dipòsit d’aigua a capafonts 
(Baix camp)
Tram. 250-02587/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65562).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.
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Proposta de resolució sobre la cons-
trucció urgent d’una estació depurado-
ra d’aigües residuals a maspujols (Baix 
camp)
Tram. 250-02590/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65562).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta de resolució sobre la revisió i 
la renovació urgents de la xarxa de cla-
vegueram d’almoster (Baix camp)
Tram. 250-02593/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65562).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta de resolució sobre el suport 
als tres projectes del consell comarcal 
de la segarra per a la resolució dels pro-
blemes de proveïment d’aigua potable
Tram. 250-02597/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65562).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

3.15. MOCIONS SUBSEGüENTS A INTERPEL-
LACIONS

moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les mesures previstes per 
a incentivar la vinguda de jutges d’altres 
comunitats autònomes
Tram. 302-00215/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 65990 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 15.02.2010

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Carmen de Rivera Pla, Portavoz adjunto del Grupo Par-
lamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido 
de la Ciudadanía, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 139.1 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente moción subsiguiente a la Interpeación al 
gobierno sobre las medidas previstas para incentivar 
la venida de jueces de otras comunidades autónomas 
(tram. 300-00258/08).

Exposición de motivos

Durante estos últimos meses se ha agravado la situa-
ción de falta de jueces en Cataluña. La saturación de 
los juzgados, la alerta manifestada desde la presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y la po-
sibilidad de suspender juicios sobre los que ya existía 
un notable retraso, ofrecen un panorama que exige la 
adopción de medidas extraordinarias.

Moción

El Parlament insta al gobierno de la Generalitat a:

1. Promover acciones coordinadas con otros depar-
tamentos del gobierno, especialmente en los ámbitos 
relacionados con el trabajo, la economía, la justicia y 
la educación, para que Cataluña deje de estar entre los 
últimos lugares de preferencia de los jueces de otras 
comunidades autónomas para ejercer su carrera pro-
fesional.

2. Comprometerse a que no se imponga ningún requisito 
lingüístico que pueda perjudicar la igualdad de acceso 
a las plazas de jueces en Cataluña.

Palau del Parlament, 12 de febrero de 2010

Carmen de Rivera Pla
Portavoz adjunto GP Mixto (C’s)
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moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les competències estatu-
tàries en matèria d’educació
Tram. 302-00217/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 66033 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 15.02.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Irene Rigau i Oli-
ver, Diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Mo-
ció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
competències estatutàries en matèria d’educació (tram. 
300-00259/08)

Moció

El Parlament de Catalunya:

1. Acorda sol·licitar als serveis jurídics de la Cambra 
un informe sobre l’adequació de les Propuestas para un 
pacto social y político por la educación del Ministeri 
d’Educació a les competències estatutàries i a la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC).

2. Traslladarà les conclusions d’aquest informe dels 
serveis jurídics de la Cambra al Govern, per tal que les 
tingui en consideració a l’hora de prendre posició en 
relació a les Propuestas para un pacto social y político 
por la educación del Ministeri d’Educació.

3. Insta el Govern a rebutjar qualsevol intent que su-
posi una homogeneïtzació, per part de l’Estat, de les 
polítiques educatives de la Generalitat de Catalunya, en 
especial, a l’afectació al desenvolupament de la LEC.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Irene Rigau i Oliver
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la desocupació
Tram. 302-00216/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66032 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 15.02.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Meritxell Borràs i 
Solé, diputada del Grup parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Moció 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la deso-
cupació (tram. 300-00260/08).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Analitzar conjuntament amb els diferents agents soci-
als i econòmics, i els grups parlamentaris, la possibilitat 
d’obrir l’activitat d’intermediació i col·locació duta a ter-
me pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a d’altres 
agents, per tal de millorar la seva agilitat i eficàcia.

2. Elaborar una proposta catalana de reforma laboral 
per donar resposta a les necessitats de creació de llocs 
de treball que ajudi a superar la dualitat existent en el 
mercat de treball entre treballadors fixes i temporals 
així com l’elevat nivell d’atur entre els joves.

En aquest sentit, el Govern enllestirà, en el termini d’un 
mes, un document de bases que haurà de permetre que 
s’incorporin les diferents propostes consensuades amb 
els agents socials i els diferents grups parlamentaris.

La proposta catalana serà aprovada, en un termini de 
tres mesos, pel Parlament de Catalunya que en donarà 
trasllat a les Corts Generals.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Borràs i Solé
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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