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Esmena núm. 4. De modificació

De l’apartat 5, de l’article 3: 

«5. Les Corporacions de dret públic creades [...]».

Esmena núm. 5. D’addició

De l’apartat 7, de l’article 3: 

«7. Els partits polítics».

Esmena núm. 6. De modificació

De l’apartat 1, de l’article 18: 

«[...] nou anys [...]».

Esmena núm. 7. D’addició

De l’apartat 5, de l’article 18: 

«5. Els síndics tenen la condició d’alts càrrecs de relleu 
institucional especial i reben el tractament de Honora-
ble o Excel·lentissim».

Esmena núm. 8. De modificació

De l’apartat 1, de l’article 20: 

«[...] llevat de les excepcions que estableix aquesta llei 
i llevat del que és aplicable en el règim d’incompati-
bilitats establert per la Llei 13/2005, de desembre, del 
règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat.»

Esmena núm. 9. De supressió

De l’apartat 3.a, de l’article 20.

Esmena núm. 10. De supressió

De l’apartat 3.b, de l’article 20.

Esmena núm. 11. De supressió

De l’apartat 3.c, de l’article 20.

Esmena núm. 12. De supressió

De l’apartat 3.d, de l’article 20.

Esmena núm. 13. De supressió

De l’apartat 4, de l’article 20.

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	de	la	Sindicatura	de	
Comptes
Tram. 200-00086/08

Esmenes a l’articulat
Reg. 70279, 70471, 70479 i 70498 / Admissió 
a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 26.04.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 70279)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, d’acord amb allò que disposa l’article 107 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta les 
següents esmenes al articulat al Projecte de Llei de la 
Sindicatura de Comptes (N. T. 200-00086/08).

Esmena núm. 1. D’addició

De l’apartat 1, de l’article 1: 

«[...] i del control econòmic-financer de la Generalitat 
[...]».

Esmena núm. 2. De modificació

De l’apartat 2, de l’article 1: 

«2. La Sindicatura de Comptes és un ens dependent or-
gànicament del Parlament de Catalunya, que li delega 
llurs funcions, dotat de personalitat jurídica, i que ac-
tua amb plena independència organitzativa, funcional i 
pressupostària, de conformitat amb la legislació vigent».

Esmena núm. 3. D’addició

De l’apartat 4, de l’article 1: 

«[...] d’un conveni, que es publicarà al Diari Oficial de 
la Generalitat i al Butlletí Oficial de l’Estat. En aquest 
[...]».
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Esmena núm. 20. D’addició

De l’apartat 8, de l’article 41: 

«8. Sens perjudici del que estableixen els apartats 5 i 7, 
l’incompliment per part de l’ens local de la obligació de 
remetre els comptes i la seva documentació complemen-
tària, autoritza a la Sindicatura de Comptes a deduir 
la corresponent denuncia davant l’autoritat judicial 
competent per exigir a l’autoritat local la corresponent 
responsabilitat penal, de conformitat amb allò que dis-
posa el Codi Penal».

Esmena núm. 21. D’addició

De l’apartat 2, de l’article 46: 

«2. Correspon al síndic o síndica responsable de la ma-
tèria la iniciativa per a la contractació externa d’especi-
alistes en la realització de les corresponents fiscalitzaci-
ons, així com la direcció i la fixació de l’abast material 
i temporal d’aquestes fiscalitzacions, i la determinació 
dels estudis i treballs a fer en aquesta contractació ex-
terna.»

Esmena núm. 22. De modificació

De l’apartat 2, de l’article 51: 

«2. Els cossos generals d’administració es subdividei-
xen en els Grups següents: 

– Grup A, dividit en els Subgrups A1 i A2, segons s’exi-
geixi per accedir-hi estar en possessió de títol superior 
universitari de grau o títol de grau mitjà, respectiva-
ment.

– Grup B, en què s’exigeix estar en possessió del títol 
de tècnic superior.

– Grup C, dividit en els Subgrups C1 i C2, segons s’exi-
geixi per accedir-hi estar en possessió del títol de bat-
xiller, tècnic o equivalent, o del títol de graduat en edu-
cació secundària o equivalent, respectivament.

– Grup de subsalterns/nas (agrupacions professionals)».

Esmena núm. 23. D’addició

De l’apartat 1, de l’article 54: 

«[...] condició d’Interventor General de la Sindicatura 
[...]».

Esmena núm. 24. D’addició

De l’apartat 3, de l’article 56: 

«3. El síndic designat haurà de fer esment específica-
ment de l’existència de qualsevol referència en l’Informe 
que guardi relació directa o indirectament amb possi-
bles indicis de responsabilitat comptable.»

Esmena núm. 14. De modificació

De la lletra b), de l’apartat 1, de l’article 25: 

«b) Per renuncia escrita presentada al Parlament i ac-
ceptada per la Mesa».

Esmena núm. 15. De modificació

De l’apartat 3, de l’article 28: 

«[...] dins les vint-i-quatre hores següents».

Esmena núm. 16. D’addició

De l’apartat 5, de l’article 35: 

«5. Quan en el Projecte d’Informe sotmès a l’aprovació 
del Ple de la Sindicatura de Comptes estableixi l’exis-
tència de possibles indicis de responsabilitat compta-
ble, que després del Ple no apreciï, l’Acta de la sessió 
corresponent recollirà la posició i el vot específicament 
donat per cada síndic sobre cadascun dels temes de 
responsabilitat comptable inicialment proposats.» 

Esmena núm. 17. D’addició

De l’apartat 4, de l’article 36: 

«4. Tots els Informes de fiscalització en què el Ple deter-
mini l’existència de possibles indicis de responsabilitat 
comptable s’hauran de trametre al Tribunal de Comptes 
en tràmit d’urgència, abans d’un mes des de la seva 
aprovació, per a la derivació de les responsabilitats cor-
responents. Tot això sens perjudici del que estableix el 
paràgraf 4, de l’article 2 de la pressent Llei.»

Esmena núm. 18. D’addició

De l’apartat 5, de l’article 41: 

«[...] d’altres administracions o es tracti de transferèn-
cies o subvencions efectuades per exercir competènci-
es pròpies de la Generalitat que aquesta hagi delegat, 
encarregat, conclòs per conveni o consorciat amb l’ens 
local. Aquesta suspensió [...]».

Esmena núm. 19. D’addició

De l’apartat 7, de l’article 41: 

«7. En el supòsit que els ens locals no remetin la docu-
mentació esmentada en l’apartat 4 d’aquest article i la 
seva documentació complementària, la Sindicatura de 
Comptes pot imposar multes coercitives per un import 
que no excedeixi de 6.000 euros (sis mil euros) amb la 
finalitat d’aconseguir la remissió de la dita documenta-
ció en el termini més breu possible».
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Esmena 3. De modificació de la lletra g) de l’ar
ticle 2

Es modifica la lletra g) de l’article 2 del projecte de Llei 
de la Sindicatura de Comptes, que resta redactat de la 
següent manera: 

«g) Fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals, 
l’àmbit dels quals se circumscrigui a Catalunya, i també 
la comptabilitat i l’activitat econòmica i financera dels 
partits polítics, federacions i agrupacions de persones 
electores que hi participin, en els termes previstos a 
la normativa reguladora del finançament dels partits 
polítics. També seran objecte de fiscalització les Fun-
dacions i Associacions sotmeses al Protectorat de la 
Generalitat de Catalunya, i vinculades orgànicament 
a partits polítics amb representació al Parlament de 
Catalunya.»

Esmena 4. D’addició d’un nou apartat 1.bis a l’ar
ticle 4

S’addiciona un nou apartat 1.bis a l’article 4 del projecte 
de Llei de la Sindicatura de Comptes, que resta redactat 
de la següent manera: 

«1.bis. A l’efecte del que es preveu a l’article 2.g) d’a-
questa llei, els partits polítics, fundacions i associacions 
sotmeses al Protectorat de la Generalitat de Catalunya 
i vinculades orgànicament a aquells han de presentar 
la seva comptabilitat davant la Sindicatura de Comp-
tes, dins dels sis mesos posteriors al tancament de cada 
exercici. Així mateix, les formacions polítiques i les se-
ves fundacions vinculades amb representació institucio-
nal han de presentar davant la Sindicatura de Comptes 
dins del termini previst per la normativa electoral, la 
comptabilitat corresponent a aquest. Aquesta documen-
tació ha de permetre identificar els fluxos d’ingressos i 
despeses. En tot cas forma part d’aquesta documentació 
la que han de trametre al Tribunal de Comptes, d’acord 
amb el que preveu la seva normativa reguladora»

Esmena 5. De modificació a l’article 5

Es modifica l’article 5 del projecte de Llei de la Sin-
dicatura de Comptes, que resta redactat de la següent 
manera: 

«Article 5. Relacions de tercers amb la sindicatura de 
Comptes

La Sindicatura, per la seva verificació, pot sol·licitar, a 
qualsevol persona física o jurídica que hagi rebut fons 
públics de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya 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, informació 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.»

Esmena núm. 25. De modificació

De la Disposició addicional Primera: 

«[...] de 3 mesos, [...]».

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 70471)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que preveu l’article 107 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a l’articulat del Pro-
jecte de llei de la Sindicatura de Comptes (N. T. 200-
00086/08).

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA

Esmena 1. De modificació de la lletra d) de l’ar
ticle 2

Es modifica la lletra d) de l’article 2 del projecte de Llei 
de la Sindicatura de Comptes, que resta redactat de la 
següent manera: 

«d) Avaluar el grau d’acompliment assolit pels ens sub-
jectes a fiscalització respecte els seus objectius pressu-
postaris, analitzant-ne la gestió, els recursos, les acti-
vitats, els resultats, els costos i els impactes, emprant 
criteris d’eficiència, eficàcia, economia, qualitat, equi-
tat, gènere, sostenibilitat o d’altres que es considerin 
adients, fent recomanacions sobre les possibles innova-
cions i bones pràctiques per millorar la gestió pública.»

Esmena 2. De modificació de la lletra e) de l’ar
ticle 2

Es modifica la lletra e) de l’article 2 del projecte de Llei 
de la Sindicatura de Comptes, que resta redactat de la 
següent manera: 

«e) Fer el seguiment i donar compte del grau de com-
pliment de les recomanacions aprovades pel Parlament 
derivades dels informes que emet»
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4.bis. Els síndics continuaran en l’exercici de les seves 
funcions, si un cop exhaurit el termini del nomenament 
no han pres possessió aquells que haguessin de succeir-
los.»

Esmena 10. De modificació de l’article 20.4.b)

Es modifica l’article 20.4.b) del projecte de Llei de la 
Sindicatura de Comptes, que resta redactat de la següent 
manera: 

«Article 20. Regim d’Incompatibilitats

[...] 

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

[...] 

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

L’exercici de funcions docents universitàries, en regim 
de dedicació a temps parcial i amb una durada màxima 
d’un semestre dins d’un mateix curs lectiu i sempre que 
no sigui en detriment de la dedicació a l’exercici del 
càrrec.»

Esmena 11. De modificació de l’article 22.1.c)

Es modifica l’article 22.1.c) del projecte de Llei de la 
Sindicatura de Comptes, que resta redactat de la següent 
manera: 

«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.

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 els apartats anteriors.

[...]»

Esmena 12. De modificació de l’article 29.2.d)

Es modifica l’article 29.2.d) del projecte de Llei de la 
Sindicatura de Comptes, que resta redactat de la següent 
manera: 

«Article 29. Competències

[...] 

2. Pel que fa al funcionament del Ple 

[...] 

Esmena 6. De modificació de l’apartat 1 de l’ar
ticle 11

Es modifica l’apartat 1 de l’article 11 del projecte de 
Llei de la Sindicatura de Comptes, que resta redactat 
de la següent manera: 

«Article 11. Ordre del dia

1. L’ordre del dia de cada sessió del Ple s’ha de lliurar 
als síndics i síndiques amb una setmana d’antelació a 
la data fixada per a la reunió. Així mateix, amb la ma-
teixa 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.

[...]»

Esmena 7. De modificació de l’apartat 2 de l’ar
ticle 11

Es modifica l’apartat 2 de l’article 11 del projecte de 
Llei de la Sindicatura de Comptes, que resta redactat 
de la següent manera: 

«Article 11. Ordre del dia

1. [...]

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, com a 
mínim, un dia abans del lliurament als síndics i síndi-
ques de la corresponent 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. [...]»

Esmena 8. De modificació de l’apartat 1 de l’ar
ticle 18

Es modifica el redactat de l’apartat 1 de l’article 18 del 
projecte de Llei de la Sindicatura de Comptes, que resta 
redactat de la següent manera: 

«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. En la presentació de les candidatures 
s’haurà de vetllar per la presència equilibrada de dones 
i homes.»

Esmena 9. D’addició d’un nou apartat, 4.bis, de l’ar
ticle 18

S’afegeix un apartat 4.bis a l’article 18 del projecte de 
Llei de la Sindicatura de Comptes, que resta redactat 
de la següent manera: 

«Article 18. Designació i regles d’actuació

[...] 
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auditories i qualsevol altre informe de control financer 
d’entitats, subvencions i, en el seu cas, de qüestions 
globals de naturalesa econòmica financera relativa al 
seu municipi amb les recomanacions i les reserves cor-
responents.

[...]»

Esmena 16. De modificació de l’article 41.6

Es modifica de l’article 41.6 del projecte de Llei de la 
Sindicatura de Comptes, que resta redactat de la següent 
manera: 

«Article 41. Informe anual sobre els comptes de les 
corporacions locals 

[...] 

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 adjuntant certificat que acrediti la 
seva presentació en el Ple, i això sens perjudici de la 
seva posterior aprovació per part de la Corporació.

[...]»

Esmena 17. De modificació de l’article 46.1

Es modifica de l’article 46.1 del projecte de Llei de la 
Sindicatura de Comptes, que resta redactat de la següent 
manera: 

«Article 46. Contractació externa d’especialistes 

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 previs-
tos per la normativa de contractació del sector públic, 
amb empreses o persones físiques alienes, la realització 
de qualsevol informe, l’estudi o comprovació concreta 
que consideri pertinent.

[...]»

Esmena 18. De modificació a l’article 50

Es modifica l’article 50 del projecte de Llei de la Sin-
dicatura de Comptes, que resta redactat de la següent 
manera: 

«Article 50. Incompatibilitats 

Al personal al servei de la Sindicatura de Comptes se 
li aplica el règim d’incompatibilitats establert en els 
Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament 
de Catalunya i la normativa de la Generalitat de Cata-
lunya que li sigui d’aplicació. En especial, a l’oïdor de 
comptes i als membres de l’Assessoria Jurídica, els és 
d’aplicació la normativa prevista sobre incompatibili-
tats per als membres del Cos d’Intervenció i del Cos dels 
Advocats de la Generalitat, respectivament.»

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

[...]»

Esmena 13. De modificació de l’article 36.2.e)

Es modifica la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 36 del 
projecte de Llei de la Sindicatura de Comptes, que resta 
redactat de la següent manera: 

«Article 36. [...] 

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) Els informes de fiscalització que s’emetin en l’exercici 
de les funcions previstes en l’article 2 g) d’aquesta llei.

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

[...]»

Esmena 14. De modificació de l’article 37.1

Es modifica de l’article 37.1 del projecte de Llei de la 
Sindicatura de Comptes, que resta redactat de la següent 
manera: 

«Article 37. Programa anual d’activitats

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

[...]»

Esmena 15. De modificació de l’article 41.4

Es modifica de l’article 41.4 del projecte de Llei de la 
Sindicatura de Comptes, que resta redactat de la següent 
manera: 

«Article 41. Informe anual sobre els comptes generals 
de les corporacions locals

[...]

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 tanca-
ment de l’exercici. Així mateix, s’han de trametre les 



27 d’abril de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 688

8

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Esmena núm. 2 de modificació: article 2 f)

Aquest article queda redactat de la manera següent: 

2. f) Assessorar [...] del sector públic, li sol·licitin els 
ens públics indicats en l’article 3 i el Parlament de Ca-
talunya.

Esmena núm. 3 de modificació: article 2. h)

Aquest article queda redactat de la manera següent: 

2.h) Exercir la competència d’enjudiciament dels fets 
que poden ésser constitutius de responsabilitat comp-
table d’acord amb el que estableix l’article 80.3 de l’Es-
tatut i l’article 1.4 de la present llei.

Esmena núm. 4 d’addició: article 2. i)

S’afegeix un apartat en aquest article que queda redactat 
de la manera següent: 

2.i) Assessorar i col·laborar amb els ens locals amb una 
població de menys de 5.000 habitants per tal de garan-
tir el retiment de comptes anuals de les corporacions 
locals de Catalunya d’acord amb allò previst en l’article 
41 de la present llei.

Esmena núm. 5 d’addició: article 2. j)

S’afegeix un apartat en aquest article que queda redactat 
de la manera següent: 

2.j) Altres funcions que puguin ser delegades pel Tri-
bunal de Comptes

Esmena núm. 6 de supressió: article 3.1

Es suprimeix «L’Administració» de l’apartat 3.1 que 
queda redactat de la manera següent: 

3.1. La Generalitat de Catalunya

Esmena núm. 7 d’addició: article 3.6

S’afegeix un nou apartat que queda com l’apartat 3.6 i 
que queda redactat de la manera següent: 

3.6. Les empreses públiques i les empreses vinculades, 
sigui quina sigui la forma jurídica.

Esmena núm. 8 de modificació: article 3.6

L’apartat 3.6 passa a ser l’apartat 3.7.

Esmena 19. D’addició d’una disposició addicional

S’addiciona una nova disposició addicional, quarta, del 
projecte de Llei de la Sindicatura de Comptes, que resta 
redactat de la següent manera: 

«Quarta. Entitats creades per l’Estatut

Resten sotmeses a la present llei i, per tant, són suscep-
tibles de fiscalització les entitats regulades al capítol V 
del Títol II de l’Estatut d’Autonomia»

Esmena 20. De modificació de la disposició tran
sitòria quarta

Es modifica la disposició transitòria quarta del projecte 
de Llei de la Sindicatura de Comptes, que resta redactat 
de la següent manera: 

«Quarta. Reglament de règim interior

Mentre que no es produeixi l’aprovació del reglament de 
règim interior s’han d’aplicar les normes de règim inte-
rior 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.» 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 70479)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Dolors Batalla i No-
gués, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 107 del re-
glament, presenten les següents esmenes al Projecte de 
llei de la Sindicatura de Comptes (tram. 200-00086/08)

Esmena núm. 1 de modificació: article 2 a)

Aquest article queda redactat de la manera següent: 

2.a). Fiscalitzar l’activitat economico-financera del sec-
tor públic de Catalunya, definit en l’article 3 d’aquesta 
llei, vetllant perquè aquesta activitat s’ajusti a l’orde-
nament jurídic. Així mateix, fiscalitzar les subvencions, 
els crèdits i els ajuts amb càrrec als pressupostos dels 
ens públics subjectes de control i també dels avals i les 
exempcions fiscals directes i personals concedits per 
aquests ens.

Igualment i, sens perjudici de les funcions de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa, fiscalitzar 
els contractes subscrits pel sector públic de Catalunya, 
definit a l’article 3 de la present llei.
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Esmena núm. 16 de modificació: article 8.i)

Queda redactat: 

8.i) Proposar i aprovar el conveni esmentat a l’article 
80.3 EAC amb el Tribunal de comptes.

Esmena núm. 17 de modificació: article 8.k)

Queda redactat: 

8.k) Nomenar, suplir i cessar el [...]

Esmena núm. 18 de supressió: article 8.l)

Queda suprimit tot l’apartat de la lletra l).

Esmena núm. 19 de modificació: article 8.p)

Les lletres p) i q) es fusiones en un únic precepte que 
queda redactat: 

8.p) Determinar les atribucions, resoldre’n els conflictes 
de competència i establir els criteris de coordinació en-
tre els diversos òrgans i departaments de la Sindicatura

Esmena núm. 20 de modificació: article 8.r)

8.r) Designar les persones de la Sindicatura de Comptes 
que l’hauran de representar en les institucions de qual-
sevol naturalesa que hagi de participar.

Esmena núm. 21 de supressió: article 8.s)

Suprimir tot el paràgraf contingut a la lletra s).

Esmena núm. 22 de modificació: article 8.v)

Queda redactat de la següent manera: 

8.v) Aprovar les propostes de mesures correctores orien-
tades a millorar el compliment de la normativa electoral 
i de finançament dels partits i formacions polítiques.

Esmena núm. 23 de supressió: article 8.x)

Esmena núm. 24 d’addició: article 8

S’afegeix un nou apartat y) que queda redactat de la 
manera següent: 

8. y) Autoritzar la compatibilitat dels síndics o síndiques

Esmena núm. 9 de modificació: article 4.2

Queda redactat de la següent manera: 

4.2 les entitats subjectes a fiscalització, tenen el deure 
de col·laboració i de subministrament de totes les dades, 
documents antecedents o informes que la sindicatura de 
Comptes els sol·liciti. De la mateixa [...]

Esmena núm. 10 de modificació: article 5.1

Aquest article es divideix en dos apartats, el 5.1 que 
queda redactat de la següent manera: 

5.1. La Sindicatura [...] fons públics del Sector Públic 
[...] criteris de concessió.

Esmena núm. 11 d’addició: article 5.2 

5.2. Per acomplir les tasques que té encomanades i dins 
l’àmbit que li és propi la Sindicatura pot sol·licitar la 
col·laboració, l’assistència i l’intercanvi d’informació a 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. Els termes d’aquesta col-
laboració s’establirà mitjançant un protocol o conveni.

Esmena núm. 12 de supressió: article 7 in fine

Es suprimeix l’expressió «El secretari o secretària ge-
neral assisteix al Ple amb veu i sense vot.»

Esmena núm. 13 de modificació: article 8.a)

Els paràgrafs a) i b) es fusionen en un sol apartat que 
queda redactat de la següent manera: 

8.a) Aprovar tots els informes de fiscalització i les pro-
postes orientades a millorar els serveis que presta el 
sector públic de Catalunya.

Esmena núm. 14 de modificació: article 8.f)

Que queda redactat de la següent manera: 

8.f) Designar els síndics que han de presidir els depar-
taments.

Esmena núm. 15 de modificació: article 8

Els apartats g) i h) s’ajunten en un sol apartat g) que 
queda redactat de la manera següent: 

8. g) Aprovar el programa anual d’activitats de la Sin-
dicatura que ha d’incloure el conjunt d’ens que formen 
part del sector públic de Catalunya que han de ser ob-
jecte de fiscalització i també els criteris emprats per 
incloure’ls-hi. Els Referits criteris atendran [...] sector 
d’activitat. En tot cas cada dos anys el programa haurà 
d’incloure els ajuntaments amb una població superior 
a 100.000 habitants i les empreses públiques amb una 
facturació superior a 10 milions d’euros.
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Esmena núm. 33 de supressió: article 10.3

Esmena núm. 34 de supressió: article 11

Esmena núm. 35 de supressió: article 12.1

Es suprimeix l’article 12.1 que passa a ser l’article 9.3

Esmena núm. 36 de supressió: article 12.2

Esmena núm. 37 de supressió: article 12.3

Esmena núm. 38 de supressió: article 12.4

Esmena núm. 39 de supressió: article 13

Esmena núm. 40 de modificació: article 14.1

Es substitueix l’expressió «i dues persones membres de la 
Sindicatura» per l’expressió «i dos síndics o síndiques».

Esmena núm. 41 de modificació: article 14.1 in fine

Queda redactat: 

«La presideix el síndic o síndica major i l’assisteix la 
persona en qui delegui aquesta funció.»

Esmena núm. 42 de supressió: article 14.2

Esmena núm. 43 de modificació: article 15.a)

15.a) Proposar, segons la normativa [...].

Esmena núm. 44 de supressió: article 15.b)

Esmena núm. 45 de modificació: article 15.d)

15.d) Exercir [...] de Comptes, sens perjudici de les com-
petències del Ple.

Esmena núm. 46 de modificació: article 16

Es modifica el títol que queda redactat de la manera 
següent: 

Article 16.règim de sessions, presa d’acords i funcio-
nament

Esmena núm. 25 d’addició: article 8

S’afegeix un nou apartat z) que queda redactat de la 
manera següent: 

8. z) Aprovar el reglament de règim interior

Esmena núm. 26 de modificació: article 9

Es modifica el títol de l’article que queda redactat de la 
forma següent: 

Article 9. Constitució, règim de sessions i presa d’acords 
del Ple

Esmena núm. 27 de modificació: article 9.2

Es modifica l’article 9.2 que queda redactat de la manera 
següent: 

9.2. 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 cinc dies hàbils i 
haurà d’anar acompanyada de l’ordre del dia, mitjan-
çant una notificació als síndics o síndiques.

Esmena núm. 28 d’addició: article 9.3

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

Esmena núm. 29 d’addició: article 9.4

9.4 Qualsevol síndic pot fer constar, mitjançant un vot 
particular, una opinió discrepant, tant pel que fa a la 
decisió adoptada com els fonaments en què es basa. Els 
vots particulars s’han d’incorporar a l’acord a què fan 
referència i s’han de publicar juntament amb aquest 
acord.

Esmena núm. 30 de supressió: article 9.2

Esmena núm. 31 de supressió: article 10.1

Esmena núm. 32 de supressió: article 10.2

Es suprimeix l’article 10.2 que passa a ser l’article 9.2
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Esmena núm. 54 de modificació: article 31.2

Es modifica l’apartat 31.2 que queda redactat de la ma-
nera següent: 

31.2 Correspon [...]. Les causes d’incompatibilitat es-
tablertes per als síndics o síndiques en l’article 20 de 
la present llei són d’aplicació al secretari o secretària 
general.

Esmena núm. 55 d’addició: article 31.4

S’afegeix un nou apartat 31.4 que queda redactat de la 
manera següent: 

31.4. Correspon al secretari o secretària general: 

a) Complir, en general, totes les funcions que conduei-
xin 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.

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

c) Totes les altres que en el marc de llurs competències 
decideixin encomanar-li el Ple, la Comissió de Govern 
i el síndic o síndica major.

Esmena núm. 56 de supressió: article 32

Es suprimeix tot l’article 32. Els apartats 32.1. b) i el 
32.2. d) passen a ser els apartats 31.4 a) i l’apartat 31.4 
b) respectivament.

Esmena núm. 57 de supressió: article 33.1 b)

Es suprimeix l’expressió «el cap de la qual és nomenat 
pel síndic o síndica major, a proposta del secretari ge-
neral» i queda redactat de la manera següent: 

33.1. b) L’Assessoria Jurídica

Esmena núm. 58 de supressió: capítol VII del tí
tol II

Es suprimeix el text següent: 

«Capítol VII. De les unitats de suport»

Esmena núm. 59 de supressió: article 33

Esmena núm. 60 de supressió: article 34

Esmena núm. 47 d’addició: article 16 

S’afegeix un nou apartat 16.3 que queda redactat de la 
manera següent: 

16.3. A les deliberacions i actes de les sessions de la Co-
missió de Govern s’han d’aplicar les mateixes normes 
establertes per a les sessions del Ple.

Esmena núm. 48 d’addició: article 16

Aquest apartat queda redactat de la manera següent: 

16.4. Amb la finalitat de mantenir l’eficàcia dels acords 
i decisions de la Comissió els seus titulars poden ser su-
plerts temporalment en els supòsits de vacant, absència 
o malaltia, per la persona de més antiguitat i, si això no 
és possible, pel síndic o síndica de més edat, fins que el 
nou titular sigui nomenat per l’òrgan competent.

Esmena núm. 49 de modificació: article 19.4

Aquest apartat queda redactat de la manera següent: 

19.4. Proposar al Ple de la Sindicatura que s’inclogui 
en el Programa anual d’activitats un informe de fis-
calització que te per objectiu verificar una presumpta 
irregularitat relacionada amb algun dels aspectes i ens 
sotmesos a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
i de la qual en pot haver estat assabentat o assabentada 
a través de qualsevol mitjà.

Esmena núm. 50 d’addició: article 22. c)

S’afegeix l’expressió «de l’ens fiscalitzat» a l’apartat 22. 
c) que queda redactat de la manera següent: 

22. c) Haver percebut subvencions de l’ens fiscalitzat 
amb càrrec [...].

Esmena núm. 51 de modificació: article 27.1

Es modifica l’apartat 27.1 que queda redactat de la ma-
nera següent: 

27.1. La Sindicatura de comptes s’organitza en 7 depar-
taments, al capdavant de cada un dels quals hi ha un 
síndic o síndica.

Esmena núm. 52 de supressió: article 27.2

Esmena núm. 53 de modificació: article 28.3 

28.3 Si en la primera [...] dins de la setmana següent.
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Esmena núm. 70 d’addició: article 41.4

Queda redactat de la manera següent: 

41.4. Les [...] i les reserves corresponents, de que dis-
posin.

Esmena núm. 71 de modificació: article 41.5

41.5. Si els ens locals [...] dels departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat, amb l’objectiu d’adoptar 
les mesures oportunes respecte l’ens infractor, que po-
den, fins i tot, suspendre el lliurament de subvencions 
o transferències [...].

Esmena núm. 72 de supressió: article 43

Esmena núm. 73 de modificació: article 47

Es modifica el títol que queda redactat de la manera 
següent: 

Article 47. De les relacions amb el tribunal de comptes

Esmena núm. 74 de modificació: article 47.1

Aquest apartat queda redactat de la manera següent: 

47.1. Un conveni regularà les relacions de cooperació 
entre la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comp-
tes. Aquest conveni ha d’establir els mecanismes mitjan-
çant els quals la Sindicatura de Comptes participa en 
els procediments jurisdiccionals sobre responsabilitat 
comptable, sens perjudici d’altres funcions que puguin 
ser delegades posteriorment pel Tribunal de Comptes.

Esmena núm. 75 de modificació: article 47.2

Aquest apartat queda redactat de la manera següent: 

47.2. Sempre que la Sindicatura exerceixi la funció de 
fiscalització ha d’aplicar els procediments previstos en 
la normativa específica de la Sindicatura de Comptes, 
[...].

Esmena núm. 76 de modificació: article 47.3

Aquest apartat queda redactat de la manera següent: 

47.3. Sempre que la Sindicatura exerceixi la funció d’en-
judiciament s’ha d’ajustar a la normativa [...].

Esmena núm. 77 de modificació: article 48.2

Queda redactat de la forma següent: 

48.2. Pel que fa al personal de la Sindicatura de Comp-
tes, les competències que en relació als funcionaris del 
Parlament [...] i al secretari general del Parlament, cor-

Esmena núm. 61 d’addició: article 35.3

L’apartat 35.3 queda redactat de la manera següent: 

35.3 En els informes [...] si s’escau, els escrits i al-
legacions rebuts [...]

Esmena núm. 62 de supressió: article 36.2 d)

Esmena núm. 63 d’addició: article 36.3

L’apartat 36.3 queda redactat de la manera següent: 

36.3. Els informes [...] en aquesta llei. En tot cas tots 
els informes han d’emetre opinió i conclusions sobre 
informació econòmica,comptabilitat,legalitat i gestió 
així com també, si s’escau, les recomanacions com a 
mesures per a millorar la gestió.

Esmena núm. 64 d’addició: Capítol II

S’afegeix l’expressió «informe» i queda redactat de la 
manera següent: 

Capítol II. Del informe del compte [...].

Esmena núm. 65 de modificació: article 39.3

Es modifica l’apartat 39.3 que queda redactat de la ma-
nera següent: 

39.3. La Sindicatura de Comptes ha de trametre l’in-
forme anual del Compte General de la Generalitat al 
Parlament durant el primer trimestre de l’exercici [...].

Esmena núm. 66 de supressió: article 40

Esmena núm. 67 d’addició: article 40.1

S’afegeix l’expressió «de la Sindicatura i queda redactat 
de la manera següent: 

40.1 Els departaments de la Sindicatura, dins [...].

Esmena núm. 68 d’addició: Capítol III

S’afegeix l’expressió «informe» i queda redactat de la 
manera següent: 

Capítol III. De l’informe del compte.

Esmena núm. 69 d’addició: article 41.2

S’afegeix l’expressió «informe» i queda redactat de la 
manera següent: 

41.2 L’informe anual [...] establerta per l’informe del 
Compte [...]
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Esmena núm. 87 de supressió: article 53.2

Esmena núm. 88 de modificació: article 55

Es substitueix l’expressió «examen» per l’expressió «fis-
calització» i queda redactat de la manera següent: 

55. Correspon [...] de Catalunya la fiscalització del 
Compte [...]

Esmena núm. 89 de modificació: disposició addicio
nal tercera

«Resta vigent per als membres de la Sindicatura que 
tinguin la condició de funcionaris i per als qui hagin 
exercit el càrrec de síndic durant dos anys ininterrom-
puts o tres amb interrupcions, allò disposat a l’art. 33 
de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i 
administratives.» 

Esmena núm. 90 de supressió: últim incís de la 
disposició transitòria quarta

Suprimir: «En tot cas, caldrà tenir en compte [...] Ge-
neralitat de Catalunya»

Esmena núm. 91 de modificació: Disposició Tran
sitòria Cinquena

«Fins que [...] l’article 51.4 d’aquesta [...]»

Esmenes al preàmbul

Esmena núm. 92 paràgraf 2 línea 1 de modificació

«Tenint en compte que aquesta normativa va entrar [...]».

Esmena núm. 93 paràgraf 3 d’addició

S’introdueix un nou paràgraf: 

«L’Estatut del 2006 reconeix, per primera vegada, la 
participació de la Sindicatura de Comptes en els proce-
diments jurisdiccionals sobre responsabilitat comptable 
i determina que aquesta participació, així com les rela-
cions de cooperació que han de mantenir la Sindicatura 
de Comptes i el Tribunal de Comptes s’estableixin mit-
jançant conveni. Aquest fet també fa necessària l’actu-
alització de la Sindicatura.»

Esmena núm. 94 paràgraf 4 de supressió

Es suprimeix l’actual paràgraf 4.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Batalla i Nogués
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

respon d’executar-les, respectivament a la Comissió de 
Govern, al síndic o síndica major i al secretari o secre-
tària general de la Sindicatura de Comptes.

Esmena núm. 78 d’addició: article 49

S’afegeix el text següent després del títol de l’article: 

Constitueix la funció pública de la Sindicatura de Comp-
tes, el conjunt de persones que presten servei de confor-
mitat amb els principis de mèrit i capacitat.

Esmena núm. 79 de modificació: títol de l’article 51

Article 51. Funcionaris/funcionàries al servei de la sin-
dicatura de comptes»

Esmena núm. 80 de modificació: article 51.1 

51.1. Els funcionaris de carrera de la Sindicatura de 
Comptes es classifiquen en cossos generals i cossos 
especials.

Esmena núm. 81 de modificació: article 51.2 

51.2. Els cossos generals [...] es divideixen en Grup A) 
[...] i subalterns/subalternes.

Esmena núm. 82 de modificació: article 51.5

51.5. Els auditors han de ser titulats superiors i els cor-
respon el desenvolupament de les següents [...].

Esmena núm. 83 de modificació: article 51.6

51.6. Els ajudants d’auditoria, han de ser titulats mit-
jans i els correspon desenvolupar les següents funcions: 
[...].

Esmena núm. 84 de modificació: del títol de l’ar
ticle 52

Article.52. Representació de personal

Esmena núm. 85 de modificació: article 52

Queda redactat: 

52. Els òrgans del personal de la Sindicatura de Comp-
tes, així com el Consell de personal de la Sindicatura 
exerceixen la representació del personal de la institució 
i es regeixen pel que disposen els Estatuts del Règim i 
del Govern [...]».

Esmena núm. 86 de supressió: article 53.1
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Esmena núm. 5

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 18.1 que passa a tenir la redacció 
següent

«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 nou anys no renovables.»

Esmena núm. 6

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 25.2 que passa a tenir la redac-
ció següent

«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 amb un mandat màxim de sis 
mesos.»

Esmena núm. 7

D’addició 

G. Mixt 

Addició d’un incís al final de l’article 44.5 amb la se-
güent redacció: 

«5. Sens perjudici del que s’estableix en els apartats an-
teriors, una vegada el Parlament de Catalunya ha admès 
a tràmit els diferents informes, la Sindicatura de Comp-
tes en pot fer publicitat pel mitjà que consideri adient i 
en tot cas han de ser publicitats a la seu electrònica de 
la Sindicatura de Comptes.»

Esmena núm. 8

D’addició 

G. Mixt 

Addició d’un nou article 58 amb la següent redacció: 

«Article 58. Registre d’informes de la Sindicatura de 
Comptes

El Parlament crearà un Registre en el que s’inscriuran 
les resolucions aprovades pel Parlament derivades dels 
informes de la Sindicatura amb les seves recomanaci-
ons i observacions i els destinataris de les mateixes. 
En aquest registre també s’inscriuran les resolucions 
aprovades pel Parlament derivades dels informes de la 
Sindicatura sobre el compliment de les recomanacions 
i observacions.»

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 70498)

A la Mesa del Parlament de Catalunya

José Domingo Domingo, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb allò previst a l’art. 107 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta les següents esme-
nes a l’articulat del Projecte de llei de la Sindicatura de 
Comptes (N. T. 200-00086/08).

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

José Domingo Domingo
Portaveu adjunt GP Mixt

Esmena núm. 1

D’addició 

G. Mixt 

Addició d’un incís al punt e) de l’article 2 amb la se-
güent redacció: 

«e) Informar amb caràcter anual del compliment de les 
recomanacions aprovades pel Parlament derivades dels 
informes que emet.»

Esmena núm. 2

D’addició 

G. Mixt 

Addició d’un nou punt i) a l’article 2 amb la següent 
redacció: 

«i) Fiscalitzar la comptabilitat dels Grups parlamenta-
ris del Parlament de Catalunya.»

Esmena núm. 3

D’addició 

G. Mixt 

Addició d’un nou punt j) a l’article 2 amb la següent 
redacció: 

«j) Fiscalitzar les subvencions, crèdits, avals i d’altres 
ajudes del sector públic percebudes per persones físi-
ques o jurídiques.»

Esmena núm. 4

D’addició 

G. Mixt 

Addició d’un nou punt k) a l’article 2 amb la següent 
redacció: 

«k) Informar a la Mesa i als Grups Parlamentaris de 
l’execució del pressupost anual del Parlament de Ca-
talunya abans de la presentació al Ple de la liquidació 
corresponent.»
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Projecte	de	llei	de	regulació	de	l’impost	
sobre	successions	i	donacions
Tram. 200-00087/08

Esmenes a l’articulat
Reg. 70446, 70472 i 70497 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 26.04.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 70446)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, d’acord amb allò que disposa l’article 107 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta les 
següents esmenes al articulat del Projecte de Llei de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions 
(N. T. 200-00087/08).

Esmena núm. 1 de modificació

De la lletra a), de l’apartat 1, de l’article 2: 

«[...] anys): 550.000 euros, més 66.000 euros [...]».

Esmena núm. 2 de modificació

Del primer punt, de la lletra b), de l’apartat 1, de l’ar-
ticle 2: 

«– Cònjuge: 1.000.000 euros».

Esmena núm. 3 de modificació

Del segon punt, de la lletra b), de l’apartat 1, de l’article 2: 

«– Fill o filla: 550.000 euros».

Esmena núm. 4 de modificació

Del tercer punt, de la lletra b), de l’apartat 1, de l’article 2: 

«– Resta de descendents: 300.000 euros».

Esmena núm. 5 de modificació

Del quart punt, de la lletra b), de l’apartat 1, de l’article 2: 

«– Ascendents: 200.000 euros».

Esmena núm. 9

De modificació 

G. Mixt 

Modificació del punt 2 de la Disposició Addicional Se-
gona que passa a tenir la redacció següent

«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: 

a) La relació de les corporacions locals que han in-
complert, en els termes previstos en l’apartat 4 de l’ar-
ticle 41, l’obligació de subministrament d’informació. 
La informació s’ha de referir en qualsevol cas a l’any 
anterior i a l’any corrent.

b) La relació d’Administracions del Sector Públic ca-
talà que consti que han incomplert les recomanacions 
i observacions aprovades en resolució del Parlament 
de Catalunya.»

Esmena núm. 10

D’addició 

G. Mixt 

Addició d’una nova Disposició Addicional Quarta amb 
la següent redacció: 

«Quarta.

Col·laboració amb l’Oficina Antifrau de Catalunya

De conformitat amb allò que estableixen els articles 7.1 
i 15.1 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, així com 
l’article 8 j) de la present llei, la Sindicatura de Comptes, 
dins el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor de 
la present Llei, establirà el corresponent conveni de col-
laboració amb l’Oficina Antifrau de Catalunya per tal 
de vehicular les relacions entre ambdues institucions.»
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Esmena núm. 15 de modificació

De l’apartat quart, de la lletra b), de l’article 29: 

«[...] punts anteriors d’aquesta [...]».

Esmena núm. 16 de supressió

De l’apartat 1, de l’article 41.

Esmena núm. 17 d’addició

De la lletra e), de l’apartat 1, de l’article 42: 

«[...] donació. La mera pertinència a l’òrgan o consell 
d’administració no suposa efectuar funcions de direc-
ció, així com tampoc serà un factor excloent la mera 
remuneració com a membre del consell.

No és aplicable en el cas de ser president executiu, con-
seller-delegat o administrador en qualsevol modalitat.».

Esmena núm. 18 d’addició

De la lletra a), de l’article 43: 

«[...] adquirit o els bens i dret subrogats d’aquelles par-
ticipacions».

Esmena núm. 19 de modificació

De l’article 48: 

«[...] que es compleixi el requisit següent: [...]».

Esmena núm. 20 de supressió

De la lletra b), de l’article 48.

Esmena núm. 21 de supressió

De la lletra c), l’article 48.

Esmena núm. 22 de supressió

De la lletra d), de l’article 48.

Esmena núm. 23 de supressió

De la lletra e), de l’article 48.

Esmena núm. 24 de supressió

De la lletra f), de l’article 48.

Esmena núm. 6 de modificació

De l’article 3: 

«[...] reducció de 550.000 euros [...]».

Esmena núm. 7 de modificació

De l’article 3: 

«[...] reducció és de 1.300.000 euros [...]».

Esmena núm. 8 de modificació

De la lletra b), de l’apartat 3, de l’article 6: 

«[...] tasques de 10 anys [...]».

Esmena núm. 9 de supressió

De l’apartat 1, de l’article 10.

Esmena núm. 10 de modificació

De l’apartat 1, de l’article 12: 

«[...] natural corresponent a la mort del causant o l’any 
natural immediat anterior per al cas que el causant 
hagués mort durant el primer trimestre, més de [...]».

Esmena núm. 11 d’addició

De l’article 14: 

«[...] termini i també la titularitat dels bens o drets su-
brogats o adquirits en substitució d’aquestes partici-
pacions».

Esmena núm. 12 de supressió

De la lletra b), de l’apartat 1, de l’article 16: 

«[...] causant. A més, i com a mínim els darrers 5 anys, 
ha d’haver ocupat un lloc de treball que comporti l’exer-
cici de funcions de direcció».

Esmena núm. 13 de modificació

De l’article 17: 

«[...] té un límit de 800.000 euros pel [...]».

Esmena núm. 14 de modificació

De l’article 17: 

«[...] inferior a 250.000 euros».
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Esmena núm. 32 de modificació

De l’apartat 2, de l’article 57: 

«Base liqui- Quota íntegra Resta base  Tipus 
dable fins a (euros) liquidable (%)
(euros)  (fins a euros)

 0 0 100000 3

 100000 3000 500000 5

 500000 23000 1000000 7

 1000000 58000 En endavant 9».

Esmena núm. 33 d’addició

D’un nou article 57 bis: 

«Bonificacions. Amb vigència des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, i d’acord amb el que disposa l’article 
46.1 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la que 
es regulen les mesures fiscals i administratives del nou 
sistema de finançament de les Comunitat Autònomes de 
règim comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia, seran 
aplicables les següents bonificacions: 

1. Bonificació en adquisicions «mortis causa». Els sub-
jectes passius inclosos en els grups I i II dels recollits en 
l’article 20.2.a) de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, 
del Impost sobre Successions i Donacions, aplicaran 
una bonificació del 99 por 100 en la quota tributària 
derivada d’adquisicions «mortis causa» i de quantitats 
percebudes per beneficiaris d’assegurances sobre la 
vida que s’acumulin a la resta de bens i drets que inte-
gren la porció hereditària del beneficiari.

2. Bonificació en adquisicions «inter vivos». En les ad-
quisicions «inter vivos», els subjectes passius inclosos 
en els grups I i II de parentiu dels recollits en l’article 
20.2.a) de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Im-
post sobre Successions i Donacions, aplicaran una bo-
nificació del 99 por 100 en la quota tributària derivada 
de les mateixes. Serà requisit necessari per l’aplicació 
d’aquesta bonificació que la donació es formalitzi en 
document públic.

Quant la donació sigui en metàl·lic o en qualsevol 
dels bens o drets contemplats en l’article 12 de la llei 
19/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, 
la bonificació només resultarà aplicable quant l’origen 
dels fons donats estigui degudament justificat, sem-
pre que, a més, s’hagi manifestat en el propi documen-
to públic en que es formalitzi la transmissió l’origen 
d’aquests fons».

Esmena núm. 34 de supressió

De l’article 58.

Esmena núm. 25 de supressió

De la lletra g), de l’article 48.

Esmena núm. 26 de supressió

De la lletra h), de l’article 48.

Esmena núm. 27 de modificació

De l’apartat 1, de l’article 54: 

«[...] un màxim de 600.000 euros. En [...]».

Esmena núm. 28 de modificació

De l’apartat 1, de l’article 54: 

«[...] màxim és de 600.000 euros».

Esmena núm. 29 de modificació

De la lletra b), de l’apartat 1, de l’article 55: 

«[...] de tenir trenta-vuit anys [...]».

Esmena núm. 30 de modificació

De la lletra c), de l’apartat 1, de l’article 55: 

«[...] superior a 50.000 euros».

Esmena núm. 31 de modificació

De l’apartat 1, de l’article 57:

«Base liqui- Quota íntegra Resta base  Tipus 
dable fins a (euros) liquidable (%)
(euros)  (fins a euros)

 0 0 250.000 3

250.000,00 7.500,00 800.000 5

800.000,00 35.000,00 En endavant 7».
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Esmena 2. De modificació

Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 2 del 
projecte de llei, que resta redactat de la següent manera: 

«a) Les reduccions que s’estableixen des de la secció 
tercera fins a la desena d’aquest capítol, llevat de la re-
ducció per habitatge habitual que es regula a la secció 
sisena i que és aplicable en tots els casos.»

Esmena 3. De modificació 

Es modifica la lletra c) de l’apartat 1de l’article 16 del 
projecte de llei, que resta redactat de la següent manera: 

«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. En el cas de societats laborals, 
aquesta participació ha de ser de més del 25 per 100.»

Esmena 4. D’addició 

S’addiciona un nou incís, segon paràgraf, a l’article 19 
del projecte de llei: 

«El supòsit de subrogació previst en el paràgraf ante-
rior inclou tant l’adquisició de l’habitatge habitual del 
causahavent, com l’aplicació de l’import obtingut en 
la transmissió de l’habitatge habitual del causant en 
l’amortització del préstec o crèdit hipotecari concedit 
al causahavent per a l’adquisició del seu habitatge ha-
bitual. En ambdós casos, la subrogació s’ha de produir 
en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data 
de transmissió de l’habitatge del causant.» 

Esmena 5. De modificació 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 36 del projecte de llei, 
que resta redactat de la següent manera: 

«1. Les situacions de convivència d’ajuda mútua tenen, en 
relació amb aquest impost i respecte de les adquisicions 
mortis causa d’un dels convivents en l’herència de l’altre, 
l’assimilació a la resta de descendents del grup II a l’efec-
te de l’aplicació de les reduccions personal i addicional 
i per l’adquisició de l’habitatge habitual del causant, així 
com a l’efecte de l’aplicació del coeficient multiplicador 
per a la determinació de la quota tributària.»

Esmena 6. De modificació 

De modificació de l’apartat 3 de l’article 37 del projecte 
de llei, que resta redactat de la següent manera: 

«3. Són reduccions pròpies les que s’estableixen en les 
seccions tercera (reducció per l’adquisició de partici-
pacions en entitats per persones amb vincle laboral), 
quarta (reducció donació de diners per a constituir em-
presa o negoci o adquirir participacions), setena (reduc-
ció per donació de diners per adquirir primer habitatge 
habitual o donació de l’habitatge) i vuitena (reducció 
per aportacions a patrimonis protegits de discapacitats) 
d’aquest capítol.

Esmena núm. 35 de supressió

De l’apartat 2, de l’article 71: 

«[...] tributari pot es pot [...]».

Esmena núm. 36 de supressió

De la Disposició Addicional Primera.

Esmena núm. 37 de modificació

De la Disposició Final Primera: 

«[...] partir de l’1 de juliol de 2010 [...]».

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 70472)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que preveu l’article 107 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a l’articulat del Projec-
te de llei de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions (N. T. 200-00087/08)

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA

Esmena 1. De modificació 

Es modifica la el paràgraf cinquè del preàmbul, que 
resta redactat de la següent manera: 

«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 
Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la que es regula 
el sistema de finançament de les Comunitats Autòno-
mes i Ciutats amb Estatut d’Autonomia i es modifiquen 
determinades normes tributàries».
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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 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària.» 

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

[...]»

Esmena 12. D’addició 

S’addiciona una nova Disposició Addicional, tercera, 
en el projecte de llei: 

«Disposició addicional tercera

Modificació del títol XXVI del Text refós de la Llei de 
taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Es modifica el títol i els articles 26.2-1, 26.2-4, 26.2-5 i 
26.2-6 del capítol II del títol XXVI del text refós aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2008, que queden redactats de 
la manera següent: 

«Capítol II. Taxa per la tramitació de les autoritzacions 
de treball per a les persones estrangeres

Article 26.2-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació de 
l’autorització administrativa inicial per a treballar, i 
també les modificacións que se’n facin.

Article 26.2.4. Acreditament

La taxa s’acredita quan se sol·licita l’autorització inicial 
de treball o la seva modificació i el subjecte passiu està 
obligat a practicar l’autoliquidació de la taxa corres-
ponent

Article 26.2-5. Quota

Les quotes per la tramitació de les autoritzacions inici-
als de treball per un període superior a sis mesos, i les 
seves modificacións, són les següents: 

1. Autoritzacions de treball per compte d’altri

a) Autorització inicial de treball per compte d’altri

Retribució inferior a dues vegades el sou mínim inter-
professional: 188,25 euros.

Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim 
interprofessional: 376,54 euros.

b) Modificació d’autorització de treball per compte d’al-
tri: 75,30 euros.

2. Autoritzacions de treball per compte propi

a) Autorització inicial de treball per compte propi: 
188,25 euros.

b) Modificació d’autorització de treball per compte pro-
pi: 75,30 euros.

3. Autoritzacions de treball per a treballadors trans-
fronterers

Esmena 7. D’addició

S’afegeix un nou apartat 2.bis a l’article 53 del projecte 
de llei, que resta redactat de la següent manera: 

«2.bis. S’entén que no s’ha incomplert el requisit de 
manteniment quan els béns i drets hagin estat objecte 
d’expropiació forçosa, es perdin per sentència judicial 
o disposició legal, o es perdin o destrueixin per causa 
de força major.»

Esmena 8. De modificació 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 64 del projecte de llei, 
que resta redactat de la següent manera: 

«3. Sens perjudici de l’obligació d’aportar la documen-
tació esmentada, l’Administració pot demanar, en exer-
cici de les seves facultats de comprovació i investigació 
en el decurs del corresponent procediment de gestió 
o inspecció, qualsevol altra documentació que estimi 
necessària.»

Esmena 9. De modificació 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 65 del projecte de llei, 
que resta redactat de la següent manera: 

«2. Sens perjudici de l’obligació d’aportar la documen-
tació esmentada, l’Administració pot demanar, en exer-
cici de les seves facultats de comprovació i investigació 
en el decurs del corresponent procediment de gestió 
o inspecció, qualsevol altra documentació que estimi 
necessària.»

Esmena 10. D’addició 

S’addiciona un nou apartat 1.bis a l’article 67 del pro-
jecte de llei, que resta redactat de la següent manera: 

«1bis. El compliment de qualsevol altra obligació legal 
de subministrament regular d’informació de contingut 
tributari també s’ha de trametre en suport directament 
llegible per ordinador o per via teleinformàtica, d’acord 
amb les condicions i el disseny que aprovi una ordre del 
conseller o consellera d’Economia i Finances, la qual, a 
més, pot establir les circumstàncies i els terminis en què 
aquesta informació s’ha de presentar obligatòriament.»

Esmena 11. De modificació 

Es modifica el títol i dels apartats 1, 2 i 3 de l’article 
69 del projecte de llei, que resta redactat de la següent 
manera: 

«Article 69. Termini de resolució en els procediments 
de gestió tributària propis de l’impost.

1. En l’àmbit de l’impost sobre successions i donacions, 
i en relació amb els procediments de gestió tributària 
propis de l’impost, el termini de resolució és de dotze 
mesos.
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Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 70497)

A la Mesa del Parlament de Catalunya

José Domingo Domingo, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb allò previst a l’art. 107 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta les següents esmenes 
a l’articulat del Projecte de llei de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions (N. T. 200-00087/08).

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

José Domingo Domingo
Portaveu adjunt GP Mixt

Esmena núm. 1

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 4.1 que passa a tenir la redacció 
següent: 

«1. En les adquisicions per causa de mort per perso-
nes de setanta-cinc anys o més s’aplica una reducció de 
275.000 400.000 euros.»

Esmena núm. 2

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 9 que passa a tenir la redacció 
següent: 

«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 llevat que: 

a. l’adquirent mori dins del termini dels cinc anys; 

b. per preservar la continuïtat de l’empresa, sigui im-
prescindible transmetre les empreses, accions o par-
ticipacions entre els parents inclosos al grup I i II de 
l’article 2.1.»

Esmena núm. 3

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 14 que passa a tenir la redacció 
següent: 

« [...] cinc anys següents a la mort del causant, llevat 
que l’adquirent mori dins aquest termini: 

a. l’adquirent mori dins del termini dels cinc anys; 

b. per preservar la continuïtat de l’empresa, sigui im-
prescindible transmetre les empreses, accions o par-

a) Per compte d’altri

Inicial. Retribució inferior a dues vegades el sou mínim 
interprofessional: 188,25 euros.

Inicial. Retribució igual o superior a dues vegades el 
sou mínim interprofessional: 376,54 euros.

b) Per compte propi. Inicial: 188,25 euros.

4. Altres autoritzacions per treballar

a) A titulars d’autorització d’estada per estudis

Concessió inicial de durada inferior a sis mesos: gra-
tuït.

Concessió inicial de durada superior a sis mesos: 
112,95 euros.

Modificació: 37,64 euros.

b) Altres autoritzacions per a treballar (concedides a 
titulars d’autoritzacions de residència per circumstàn-
cies excepcionals)

Retribució inferior a dues vegades el sou mínim inter-
professional: 188,25 euros.

Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim 
interprofessional: 376,54 euros.

Article 26.2-6. Pagament

El subjecte passiu ha de lliurar a l’òrgan administratiu 
competent per tramitar l’autorització de treball, còpia 
del model oficial d’autoliquidació en què consti la re-
alització de l’ingrés. Aquest justificant de pagament 
també s’ha de presentar en el moment de sol·licitar la 
targeta d’identitat de l’estranger a la Comissaria del 
Cos Nacional de Policia.»

Esmena 13. De modificació 

Es modifica la Disposició Transitòria Tercera del pro-
jecte de llei, que resta redactat de la següent manera: 

«El que disposen l’article 19, l’apartat 3 de l’article 35, 
l’apartat 3 de l’article 53, així com el termini de mante-
niment de 5 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.»

Esmena 14. De modificació 

Es modifica el tercer epígraf de l’apartat 1 de la Dispo-
sició Derogatòria del projecte de llei, que resta redactat 
de la següent manera: 

«Els articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 28 i 34 de la Llei 31/2002, 
de 30 de desembre, de mesures fiscals i administrati-
ves».
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Esmena núm. 9

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 49 que passa a tenir la redacció 
següent: 

« [...] 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: 

a. l’adquirent mori dins del termini dels cinc anys; 

b. per preservar la continuïtat de l’empresa, sigui im-
prescindible transmetre les empreses, accions o par-
ticipacions entre els parents inclosos al grup I i II de 
l’article 2.1.»

Esmena núm. 10

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 54.1 que passa a tenir la redac-
ció següent: 

« [...] fins a un màxim de 60.000 100.000 euros. En el 
cas de contribuents discapacitats amb un grau de dis-
capacitat igual o superior al 65%, l’import màxim és de 
120.000 160.000 euros.»

Esmena núm. 11

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 55.1.b) que passa a tenir la re-
dacció següent: 

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

Esmena núm. 12

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 55.1.c) que passa a tenir la re-
dacció següent: 

« [...] l’impost sobre la renda de les persones físiques no 
pot ésser superior a 30.000 50.000 euros.»

Esmena núm. 13

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 57.2 que passa a tenir la redacció 
següent: 

ticipacions entre els parents inclosos al grup I i II de 
l’article 2.1.»

Esmena núm. 4

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 15.1 que passa a tenir la redacció 
següent: 

« [...] poden gaudir de la reducció del 95% 100% sobre 
el valor de les participacions adquirides per la part que 
correspongui [...]»

Esmena núm. 5

De supressió 

G. Mixt 

Supressió d’un incís a l’article 18.1 que passa a tenir la 
redacció següent: 

«[...] 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.»

Esmena núm. 6

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 22.3 que passa a tenir la redac-
ció següent: 

« [...] dins l’explotació agrària amb una antiguitat mí-
nima de 10 5 anys, o bé acreditin ser els titulars de 
l’activitat agrària mateixa amb idèntica antiguitat.»

Esmena núm. 7

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 31.2 que passa a tenir la redacció 
següent: 

«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 més favorable pel contribuent.»

Esmena núm. 8

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de l’apartat b) de l’article 48.
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Esmena núm. 14

De modificació 

G. Mixt 

Modificació de l’article 73.1 que passa a tenir la redacció 
següent: 

«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 dos anys del pagament de 
les liquidacions [...]»

Esmena núm. 15

De supressió 

G. Mixt 

Supressió de Disposició Transitòria Segona.

«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 liqui- Quota íntegra Resta base  Tipus 

dable fins a (euros) liquidable (%)

(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 30
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