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Comissió d’Economia i Hisenda

ORDRE DEL D IA

1. Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurí-
diques. Tram. 202-00044/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Elaboració del Dictamen (text 
presentat: BOPC 275, 136; esmenes presentades: BOPC 375, 15).

2. Proposta de resolució sobre els treballs relacionats amb l’economia col·laborativa 
del Govern de la Generalitat. Tram. 250-00841/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 333, 35; esmenes: BOPC 377, 11).

3. Proposta de resolució sobre les recomanacions de la Sindicatura de Comptes al 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2013. Tram. 250-00843/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 333, 37; esmenes: BOPC 377, 12).

4. Proposta de resolució sobre el compliment de les recomanacions de la Sindicatura 
de Comptes al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013. Tram. 250-
00844/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 333, 38; esmenes: BOPC 
377, 12).

5. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda perquè informi sobre el programa Espriu i el balanç del programa Gaudí. 
Tram. 356-00499/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Tributària de Catalunya da-
vant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el sistema informàtic Es-
priu, els recursos que s’hi han dedicat i el funcionament del sistema anterior Gaudí. 
Tram. 356-00501/11. Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda perquè informi sobre el sistema informàtic Espriu, els recursos que s’hi 
han dedicat i el funcionament del sistema anterior Gaudí. Tram. 356-00502/11. Alícia 
Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda perquè expliqui l’informe «Investor presentation». Tram. 356-00554/11. 
Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol-
licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat 
d’Infraestructures de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè in-
formi sobre els processos de licitacions d’obres i les actuacions que en deriven. Tram. 
356-00563/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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10. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda perquè informi sobre els treballs relatius a l’anàlisi de la sostenibilitat 
del deute de la Generalitat, a l’impacte de la possible planificació i execució d’inver-
sions en el deute i a l’anàlisi de l’evolució dels tipus d’interès del deute. Tram. 356-
00598/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda perquè informi sobre l’estat d’endeutament de la Generalitat en data 
del 31 de març de 2017 i sobre la sol·licitud de finançament del Fons de liquiditat au-
tonòmic acordada en el Consell de Govern de la Generalitat del 28 de març de 2017. 
Tram. 356-00604/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

12. Propostes d’audiència amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en ma-
tèria de contractació pública

12.1 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa d’Economia 
Solidària amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. Tram. 352-01300/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació de la proposta.

12.2 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma per una 
Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de con-
tractació pública. Tram. 352-01301/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta.

12.3 Proposta d’audiència en ponència de Maite Carol, ex-secretària municipal de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb relació al Projecte de llei de me-
sures urgents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01302/11. Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 
proposta.

12.4 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
Tram. 352-01303/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 
de la proposta.

12.5 Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública. Tram. 352-01304/11. Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

12.6 Proposta d’audiència en comissió de Joan Segarra, president de La Confede-
ració, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. Tram. 352-01305/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i 
votació de la proposta.

12.7 Proposta d’audiència en comissió de Lluís Torrens, en representació de l’Ajunta-
ment de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. Tram. 352-01306/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la proposta.

12.8 Proposta d’audiència en comissió de Ramon Vives, president de l’Associació 
Empresarial d’Economia Social, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en 
matèria de contractació pública. Tram. 352-01307/11. Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

12.9 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de 
Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de con-
tractació pública. Tram. 352-01308/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la proposta.

12.10 Proposta d’audiència en ponència de Rosa Maria Cadenas, presidenta de l’As-
sociació Empresarial d’Economia Social, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01309/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la proposta.
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12.11 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública. Tram. 352-01310/11. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta.

12.12 Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cañete, secretari general de Pimec, 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació públi-
ca. Tram. 352-01311/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

12.13 Proposta d’audiència en ponència d’Ignacio Soto, secretari general de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública. Tram. 352-01312/11. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta.

12.14 Proposta d’audiència en ponència de Petra Saiz Antón, presidenta del Col·legi 
de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. Tram. 
352-01313/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

12.15 Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01314/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la proposta.

12.16 Proposta d’audiència en ponència de Joaquín Tornos, catedràtic de dret admi-
nistratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01315/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la proposta.

12.17 Proposta d’audiència en ponència de Venanci Garcia Patiño, coordinador de 
l’Agrupació d’Ambulàncies de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01316/11. Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

12.18 Proposta d’audiència en ponència de Ramon Vilella Lacalle, responsable de 
transport sanitari de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei 
de mesures urgents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01317/11. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

12.19 Proposta d’audiència en ponència de Francesc Castellana, expert en polítiques 
públiques d’ocupació i exdirector del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. Tram. 
352-01318/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

12.20 Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor de dret i 
expert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01319/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

12.21 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori de Con-
tractació Pública amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. Tram. 352-01320/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta.

12.22 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Cambra de Con-
cessionaris i Empreses Vinculades al Sector Públic amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01321/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

12.23 Proposta d’audiència en comissió d’Anna Comellas, advocada i experta en con-
tractació pública, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. Tram. 352-01322/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta.

12.24 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació al 
Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. Tram. 352-
01323/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.
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12.25 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública. Tram. 352-01324/11. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la proposta.

12.26 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació de 
Treballadors Autònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures ur-
gents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01325/11. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

12.27 Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Herrera Anchustegui, de la Univer-
sitat de Bergen (Noruega), amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en ma-
tèria de contractació pública. Tram. 352-01326/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta.

12.28 Proposta d’audiència en comissió de Daniel Albalate del Sol, professor de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en ma-
tèria de contractació pública. Tram. 352-01327/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. 
Debat i votació de la proposta.

12.29 Proposta d’audiència en comissió d’Elisenda Malaret Garcia, catedràtica de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01328/11. Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

12.30 Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Illa Garcia, president de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01329/11. Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

12.31 Proposta d’audiència en comissió de Joan Sagarra Ferran, president de La Con-
federació, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contrac-
tació pública. Tram. 352-01330/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació 
de la proposta.

12.32 Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Castellà Andreu, professor 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de mesures urgents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01334/11. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

12.33 Proposta d’audiència en comissió de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria 
de contractació pública. Tram. 352-01335/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la proposta.

12.34 Proposta d’audiència en comissió de Victòria Alsina Burgués, professora as-
sociada de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01336/11. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

12.35 Proposta d’audiència en comissió de Carles de Mena Tomé, cap del Servei 
d’e-Contractació i e-Factura i responsable de contractació del Consorci Administració 
Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria 
de contractació pública. Tram. 352-01337/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la proposta.

12.36 Proposta d’audiència en comissió de Manuel Díaz Espiñeira, director d’Anàlisi i 
Investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de me-
sures urgents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01338/11. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

12.37 Proposta d’audiència en comissió de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures ur-
gents en matèria de contractació pública. Tram. 352-01339/11. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.
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Punt 1 | Elaboració del Dictamen

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques
202-00044/11

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
La Ponència de la Comissió d’Economia i Hisenda, nomenada el dia 1 de març 

de 2017 i integrada pels diputats Carmina Castellví i Vallverdú, del Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí; Antonio Espinosa Cerrato, del GP de Ciutadans; Oscar Ordeig i 
Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Coscubiela Conesa, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya; Benet Salellas i Vilar; del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, de conformitat amb el que esta-
bleix l’article 118.4 del Reglament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament 
el dia 4 d’abril de de 2017. Han assessorat la Ponència el lletrat Fernando Domín-
guez Garcia i l’assessora lingüística Marta Payà i Canals, i l’ha assistida el gestor 
parlamentari Àngel Zardoya i Regidor.

Després d’estudiar la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius 
de les persones jurídiques (tram. 202-00044/11), i les esmenes presentades, d’acord 
amb el que disposa l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la Ponència ha 
establert l’Informe següent.

Al final del document hi ha el text tal com quedaria si la Comissió aprovés totes 
les recomanacions de la ponència (predictamen). A aquest text se li ha fet una pri-
mera correcció lingüística.

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques (tram. 202-00044/11)

TEXT PRESENTAT

Capítol I. Elements essencials de l’impost

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació de títol del capítol I

Capítol I. Disposicions generals

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 1.

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte de l’impost
L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no produc-

tius i determinats drets que recauen sobre aquests que formen part o que haurien 
de formar part de l’actiu de les persones jurídiques i de societats civils amb objecte 
mercantil, atès que la seva tinença contravé la funció social de la propietat i interfe-
reix negativament en l’assignació eficient dels recursos, en el progrés social i econò-
mic i en la distribució equitativa de la renda.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 2
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De modificació de l’article 1

Article 1. Objecte de l’impost
L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no pro-

ductius i determinats drets que recauen sobre aquests que formen part de l’actiu del 
subjecte passiu.

Esmena 3
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’article 1 que resta redactat de la següent forma

Article 1. Objecte de la llei
La present llei té per objecte establir l’impost d’actius no productius i establir 

una sèrie de mesures de naturalesa fiscal que ajudin a garantir les funcions socials 
de determinats actius i l’equitat en la contribució tributaria.

Addició de nous articles
Esmena 4
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició d’un nou article 1 bis

Article 1 bis. Àmbit d’aplicació
L’impost és exigible en tot el territori de Catalunya.

Esmena 5
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’un nou article 1 bis

Article 1 bis. Objecte de l’impost
L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no produc-

tius i determinats drets que recauen sobre aquests que formen part o que haurien 
de formar part de l’actiu de les persones jurídiques i de societats civils amb objecte 
mercantil, atès que la seva tinença contravé la funció social de la propietat i inter-
fereix negativament en l’assignació eficient dels recursos, en el progrés social i eco-
nòmic i en la distribució equitativa de la renda

Esmena 4 bis
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De modificació del títol del Capítol 2

Capítol II. Elements essencials de l’impost

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 2, 4 i 4 bis.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 3 i 5.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable la tinença, per part de persones jurídiques i so-

cietats civils amb objecte mercantil, en la data de la meritació de l’impost, dels se-
güents actius, quan no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:

a) Béns immobles
b) Vehicles de motor de potència igual o superior a 200 cavalls.
c) Embarcacions de lleure de 8 metres d’eslora o més.
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e) Aeronaus
2. La tinença dels actius ve determinada pels següents fets:
a) la possessió, per títol de propietat, usdefruit o ús;
b) l’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una operació 

d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva de 
domini.

c) l’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumen-
tació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inhe-
rents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.

3. S’entén que els béns a què fa referència l’apartat 1 anterior no són productius, 
als efectes d’aquest impost, quan es doni qualsevol de les següents circumstàncies:

a) Quan no estan afectes directament a cap activitat econòmica o de servei pú-
blic.

b) Quan es destinen a activitats, usos o aprofitaments privats.
c) Quan, essent objecte de lloguer, es produeixi algun dels següents supòsits:
c.1) que els béns estiguin llogats als propietaris, socis o partícips de la persona 

jurídica o a persones o entitats vinculades a aquests. S’entén per persones o entitats 
vinculades les que ho són als efectes de l’impost sobre societats.

c.2) que els béns no estiguin sotmesos a explotació comercial.
4. No són actius improductius, a efectes d’aquest impost, els béns immobles des-

tinats a la utilització o gaudi dels treballadors no propietaris, no socis o no partícips 
de la societat o entitat.

5. S’entenen situats a Catalunya, als efectes d’aquest impost:
a) els béns immobles que estiguin radicats en territori català.
b) els vehicles a motor de què siguin titulars els contribuents d’aquest impost 

amb domicili fiscal a Catalunya.
c) les embarcacions i aeronaus que estiguin amarrades o guardades i estaciona-

des, respectivament, en territori català durant més de 183 dies dels dotze mesos an-
teriors a la data de meritació de l’impost.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De supressió a la lletra c de l’apartat 1 de l’article 2

c) Embarcacions de lleure de 8 metres d’eslora o més.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De modificació de l’article 2

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable la tinença, per part del subjecte passiu en la data 

de la meritació de l’impost, dels següents actius, quan no siguin productius i estiguin 
situats a Catalunya:

a) Béns immobles
b) Vehicles de motor de potència igual o superior a 200 cavalls.
c) Embarcacions de lleure de 8 metres d’eslora o més.
d) Aeronaus
e) Objectes d’art i antiguitats el valor dels quals sigui superior a les quantitats 

que s’estableixin a l’efecte del que preveu la llei del patrimoni històric.
f) Joies
2. Als efectes del que disposa l’apartat 1 anterior, la tinença dels actius ve deter-

minada per:
a) la titularitat d’un dret real de superfície, d’usdefruit, d’ús o de propietat. La 

realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits en aquesta lletra, 
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per l’ordre en ella establert, determinarà la no subjecció del immoble a les restants 
modalitats previstes en aquesta mateixa lletra.

b) l’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una operació 
d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva 
de domini.

c) l’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumen-
tació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inhe-
rents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.

3. S’entenen situats a Catalunya, als efectes d’aquest impost:
a) els béns immobles que estiguin radicats en territori català.
b) els vehicles a motor, les embarcacions, les aeronaus, les obres d’art, les anti-

guitats i les joies la tinença dels quals correspongui als contribuents d’aquest im-
post.

Esmena 8
GP Socialista (1)
D’addició al subapartat a, de l’apartat 3, de l’article 2

Article 2. Fet imposable
3. [...]
a) [...] o de servei públic. S’entén per activitat econòmica l’ordenació per compte 

propi dels mitjans de producció i distribució de béns o serveis.

Esmena 9
GP Socialista (2)
De modificació del subapartat c, de l’apartat 3, de l’article 2

Article 2. Fet imposable
3. [...]
c) Quan, essent objecte de lloguer, es produeixi els següents supòsits:
c.1) [...]
c.2) que els béns no estiguin sotmesos a activitat econòmica».

Addició de noves lletres
Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
D’addició d’una nova lletra f a l’apartat 1 de l’article 2

f) Articles de luxe, joies, or, obres d’art i qualsevol altre bé moble susceptible del 
seu ús privatiu.

Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
D’addició d’una nova lletra d a l’apartat 3 de l’article 2

d) Es presumeix la condició de béns no productius, aquells que siguin utilitzats 
de manera continuada, encara que no permanent, per usos privatius, encara que ho 
sigui per mitja d’un contracte de lloguer, o els que no estan vinculats al procés de 
«producció», ni són utilitzats amb qualsevol altre objectiu.

Esmena 12
GP Socialista (3)
D’addició al subapartat c, de l’apartat 5, de l’article 2

Article 2. Fet imposable
5. [...]
c) les embarcacions i aeronaus, els titulars dels quals tinguin les residències a 

Catalunya, que estiguin amarrades o guardades [...].
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Addició de nous articles
Esmena 13
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’un nou article 2 bis

Article 2 bis. Concepte d’actius no productius
1. S’entén que els actius a què fa referencia l’apartat 1 de l’article anterior no 

són productius, als efectes d’aquest impost, quan es dona qualsevol de les següents 
circumstàncies:

a) Quan se cedeixen de forma gratuïta als propietaris, socis i partícips del sub-
jecte passiu o a persones vinculades a aquests, directament o a través d’entitats par-
ticipades per qualsevol d’ells, i que els destinen totalment o parcialment per al seu ús 
o aprofitament privat, tret que la seva utilització constitueixi rendiment en espècie, 
d’acord amb el que disposa la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques. En el cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a fins particulars, es con-
sidera tan sols actiu no productiu la part o proporció que es destina a aquests fins.

b) Quan se’n cedeix l’ús mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del sub-
jecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per 
qualsevol d’ells, per a ser destinats totalment o parcialment a usos o aprofitaments 
privats, a excepció que els propietaris, socis, partícips o persones vinculades als 
mateixos satisfacin per la cessió del bé el preu de mercat, treballin de forma efectiva 
a la societat i percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió.

Es consideren actius productius aquells que són arrendats a preu de mercat als 
propietaris, socis i partícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats partici-
pades per qualsevol d’ells i són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.

c) Quan no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic. Són actius 
afectes a una activitat econòmica aquells que, com a factor o mitjà de producció, 
s’estan utilitzant en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu.

Als efectes del que es disposa en aquesta lletra c), no es consideren béns no pro-
ductius aquells el preu d’adquisició dels quals no superi l’import dels beneficis no 
distribuïts obtinguts per l’entitat, sempre que provinguin de la realització d’activi-
tats econòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts tant en el mateix 
any de l’adquisició com en els últims 10 anys anteriors. S’hi assimilen els dividends 
que procedeixin de valors que atorguin, almenys, el cinc per cent dels drets de vot 
i es posseeixin amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació sempre que, a 
aquests efectes, es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i 
personals, i l’entitat participada no tingui per activitat principal la gestió d’un pa-
trimoni mobiliari o immobiliari, d’acord amb la definició de la llei 19/1991, de 6 
de juny de l’impost sobre el patrimoni. A més, els ingressos obtinguts per l’entitat 
participada han de procedir, almenys en el 90 per cent, de la realització d’activitats 
econòmiques.

2. Els actius als que fa referència l’apartat 1 anterior no es consideren improduc-
tius en els casos següents:

a) Quan es destinin a la utilització o gaudi dels treballadors no propietaris, no 
socis o no partícips de la societat o entitat que constitueixi rendiment en espècie 
d’aquests.

b) Quan es destinin als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei 
de l’activitat.

3. S’entén per persones o entitats vinculades les que ho són als efectes de l’impost 
sobre societats.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 7 i 13.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 6, 8, 9, 10, 11 i 12.
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TEXT PRESENTAT

Article 3. Exempcions
Estan exempts de l’impost:
a) Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.
b) Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els Organismes In-

ternacionals amb seu a Catalunya.
c) Els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals 

i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de forma 
exclusiva, a les seves finalitats pròpies no lucratives.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 14
GP de Ciutadans (1)
De supressió parcial

Article 3. Exempcions Estan exempts de l’impost: a) Les administracions públi-
ques i els organismes i entitats de dret públic. b) Les representacions diplomàtiques, 
les oficines consulars i els Organismes Internacionals amb seu a Catalunya. c) Els 
béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i, en ge-
neral, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de forma exclusi-
va, a les seves finalitats pròpies no lucratives.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació amb relació l’esmena 14.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Contribuent
Són contribuents les persones jurídiques i societats civils amb objecte mercantil 

que, a la data de meritació de l’impost ostentin la tinença dels actius no productius 
als que fa referència l’article 2.1.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 15
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De modificació de l’article 4

Article 4. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost a títol de contribuents les persones jurídiques 

i també les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat 
econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició definides com a obligats tri-
butaris per la normativa tributària general; en tots els casos el subjecte passiu ha 
de tenir objecte mercantil.

Esmena 16
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
D’addició d’un incís a l’article 4

Són contribuents les persones jurídiques i societats civils o comunitats de béns 
amb objecte mercantil que, a la data de meritació de l’impost ostentin la tinença dels 
actius no productius als que fa referència l’article 2.1.
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Addició de nous paràgrafs
Esmena 17
GP Socialista (4)
D’addició a l’article 4

Article 4. Contribuent
[...] als que fa referència l’article 2.1.
En el cas que no es pugui recaptar l’impost de qui té la tinença i no coincideix 

amb el titular, es podrà obligar el pagament al titular, com a substitut del contri-
buent.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 15.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 16 i 17.

TEXT PRESENTAT

Article 5. Representants dels contribuents no residents
Els contribuents que siguin no residents han de nomenar una persona física o ju-

rídica residents perquè els representi davant l’Administració tributària de Catalunya 
en relació a les seves obligacions per l’impost sobre actius no productius, i han de 
comunicar aquest nomenament, degudament acreditat, abans de la data de merita-
ció de l’impost.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 18
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
De supressió de l’article 5

Article 5. Representants dels contribuents no residents
Els contribuents que siguin no residents han de nomenar una persona física o ju-

rídica residents perquè els representi davant l’Administració tributària de Catalunya 
en relació a les seves obligacions per l’impost sobre actius no productius, i han de 
comunicar aquest nomenament, degudament acreditat, abans de la data de merita-
ció de l’impost.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 18.

TEXT PRESENTAT

Article 6. Base imposable
1. La base imposable està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots 

els actius no productius a què es refereix l’article 2, amb deducció de les càrregues i 
gravàmens de naturalesa real, quan disminueixin el valor dels béns i drets subjectes 
i no exempts a l’impost.

2. Els actius s’han de valorar, a efectes de l’impost, d’acord amb les regles se-
güents:

a) Els béns immobles i els drets que recauen sobre aquests es computen de con-
formitat amb les regles de valoració de l’impost sobre el patrimoni.

b) Els vehicles a motor, les embarcacions i les aeronaus es valoren pel seu valor 
de mercat, fixat d’acord amb les taules de valoració de vehicles usats aprovades als 
efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i 
de l’impost sobre successions i donacions vigents a la data de meritació de l’impost.
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c) Els béns dels quals se sigui cessionari del seu ús com a conseqüència d’una 
operació d’arrendament financer es computen segons el valor determinat per les 
normes aplicables als arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats.

d) En el cas que no resultin d’aplicació les regles anteriors, els béns i drets s’han 
de valorar pel seu valor de mercat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 5 bis
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
De supressió a l’apartat 1 de l’article 6

1. La base imposable està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots 
els actius no productius a què es refereix l’article 2, amb deducció de les càrregues i 
gravàmens de naturalesa real, quan disminueixin el valor dels béns i drets subjectes 
i no exempts a l’impost.

Esmena 19
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
De supressió i addició a la lletra a de l’apartat 2 de l’article 6

a) Els béns immobles i els drets que recauen sobre aquests es computen de con-
formitat amb les regles de valoració de l’impost sobre el patrimoni. d’acord amb el 
seu valor cadastral, amb els coeficients de revalorització aprovats per les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
De modificació de l’article 6

Article 6. Base imposable
1. La base imposable està constituïda per la suma dels valors corresponents a 

tots els actius no productius a què es refereix l’article 2.
2. Els actius s’han de valorar, a efectes de l’impost, d’acord amb les regles se-

güents:
a) El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de 

propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la 
llei de pressupostos corresponent.

b) Els vehicles a motor, les embarcacions i les aeronaus, pel seu valor de mercat. 
Si escau, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes de 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost 
sobre successions i donacions vigents a la data de meritació de l’impost.

c) Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de merita-
ció de l’impost.

d) Els béns dels quals se sigui cessionari del seu ús com a conseqüència d’una 
operació d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als 
arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats.

e) En el cas que no resultin d’aplicació les regles anteriors, els béns i drets s’han 
de valorar pel seu valor de mercat.

Esmena 21
GP Socialista (5)
D’addició a l’apartat 1, de l’article 6

Article 6. Base imposable
1. [...] amb deducció de les càrregues, depeses i gravàmens [...].



CEH 17
 

13 Dossier

Esmena 22
GP Socialista (6)
D’addició a l’apartat 2, de l’article 6

Article 6. Base imposable
2. Els actius s’han de valorar seguint els mateixos criteris que la Llei del Patri-

moni i, a efectes de l’impost, d’acord amb les regles següents: [...]».

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 20.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 5 bis, 19, 21 i 22.

TEXT PRESENTAT

Article 7. Mínim exempt i base liquidable
1. Per al càlcul de la base liquidable, s’estableix un mínim exempt de 500.000 eu-

ros. En el cas que la base imposable no incorpori cap bé immoble el mínim exempt 
s’estableix en 100.000 euros.

2. En el cas que la tinença d’un o més béns o drets contemplats a l’article 2.1 cor-
respongui a dos o més contribuents i aquests estiguin vinculats, el mínim exempt 
que correspongui s’ha de prorratejar entre els contribuents conforme al percentatge 
del seu títol

ESMENES PRESENTADES

Esmena 23
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
De supressió de l’article 7

Article 7. Mínim exempt i base liquidable
1. Per al càlcul de la base liquidable, s’estableix un mínim exempt de 500.000 eu-

ros. En el cas que la base imposable no incorpori cap bé immoble el mínim exempt 
s’estableix en 100.000 euros.

2. En el cas que la tinença d’un o més béns o drets contemplats a l’article 2.1 cor-
respongui a dos o més contribuents i aquests estiguin vinculats, el mínim exempt 
que correspongui s’ha de prorratejar entre els contribuents conforme al percentatge 
del seu títol.

Esmena 24
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
De supressió de l’article 7

Article 7. Mínim exempt i base liquidable
1. Per al càlcul de la base liquidable, s’estableix un mínim exempt de 500.000 eu-

ros. En el cas que la base imposable no incorpori cap bé immoble el mínim exempt 
s’estableix en 100.000 euros.

2. En el cas que la tinença d’un o més béns o drets contemplats a l’article 2.1 cor-
respongui a dos o més contribuents i aquests estiguin vinculats, el mínim exempt 
que correspongui s’ha de prorratejar entre els contribuents conforme al percentatge 
del seu títol.

Esmena 25
GP Socialista (7)
D’addició a l’apartat 1, de l’article 7

Article 7. Mínim exempt i base liquidable
1. [...] s’estableix en 100.000 euros.
Els mínims exempts són per grups de societats amb els mateixos accionistes.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 24.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 23 i 25.

TEXT PRESENTAT

Article 8. Quota íntegra
La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala se-

güent: 

Base liquidable fins 
a (euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta base 
liquidable fins a 

(euros)
Tipus aplicable  

(%)

0,00 0,00 500.000,00 0,25%

500.000,00 1.250,00 1.000.000,00 0,50%

1.500.000,00 6.250,00 1.500.000,00 0,75%

3.000.000,00 17.500,00 En endavant 1,00% 

ESMENES PRESENTADES

Esmena 8 bis
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
De modificació de l’article 8

La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala se-
güent: 

Base liquidable 
(euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta fins a  
(euros)

Tipus  
aplicable

0 167.120 0,210%

167.120 351 167.123 0,315%

334.253 877 334.247 0,525%

668.500 2.632 668.500 0,945%

1.337.000 8.950 1.336.999 1,95%

2.673.999 27.200 2.673.999 2,55%

5.347.998 74.930 5.347.998 3,15%

10.695.996 192.854 resta 3,75%

Esmena 26
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
De modificació de l’article 8

Article 8. Quota íntegra
La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala se-

güent: 

Base liquidable fins 
a (euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta base 
liquidable fins a 

(euros)
Tipus aplicable  

(%)

0,00 0,00 167.129,45 0,210

167.129,45 350,97 167.129,43 0,315

334.252,88 877,41 334.246,87 0,525

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785

5.3473998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205

10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750
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Esmena 27
GP Socialista (8)
D’addició a l’article 8

Article 8. Quota integra
[...] 

3.000.000,00 17.500,00 En endavant 1,00%

En cap cas l’import resultant de l’Impost sobre actius no productius podrà ser 
inferior a la quota que es pagaria pel mateix import en concepte de l’Impost del Pa-
trimoni.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 26.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 8 bis i 27.

TEXT PRESENTAT

Article 9. Deducció de la quota íntegra
Per al càlcul de la quota líquida, s’estableix una deducció de la quota íntegra en 

l’import equivalent a la quota satisfeta pel contribuent de l’impost sobre habitatges 
buits en relació amb aquells habitatges que hagin quedat subjectes a l’impost sobre 
actius no productius. L’aplicació d’aquesta deducció no pot generar una quota líqui-
da negativa.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 28
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
De supressió de l’article 9

Article 9. Deducció de la quota íntegra
Per al càlcul de la quota líquida, s’estableix una deducció de la quota íntegra en 

l’import equivalent a la quota satisfeta pel contribuent de l’impost sobre habitatges 
buits en relació amb aquells habitatges que hagin quedat subjectes a l’impost sobre 
actius no productius. L’aplicació d’aquesta deducció no pot generar una quota líqui-
da negativa.

Esmena 29
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 
(12)
De supressió de l’article 9

Article 9. Deducció de la quota íntegra
Per al càlcul de la quota líquida, s’estableix una deducció de la quota íntegra en 

l’import equivalent a la quota satisfeta pel contribuent de l’impost sobre habitatges 
buits en relació amb aquells habitatges que hagin quedat subjectes a l’impost sobre 
actius no productius. L’aplicació d’aquesta deducció no pot generar una quota líqui-
da negativa.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 29.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació l’esmena 28.
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TEXT PRESENTAT

Article 10. Meritació
L’impost es merita el 30 de juny de cada any.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 30
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (13)
De modificació de l’article 10

Article 10. Meritació
L’impost es merita l’1 de gener de cada any.

Esmena 31
GP Socialista (10)
De modificació de l’article 10

Article 10. Meritació
L’impost es merita el 31 de desembre de cada any.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 30.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació l’esmena 31.

TEXT PRESENTAT

Capítol II. Gestió i aplicació del tribut

ESMENES PRESENTADES

Esmena 32
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (14)
De modificació de la numeració del títol del Capítol

Capítol III. Gestió i aplicació del tribut

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 32.

TEXT PRESENTAT

Article 11. Autoliquidació de l’impost
1. Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost sobre 

actius no productius i a efectuar-ne l’ingrés corresponent en els terminis i condicions 
que s’estableixin per reglament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller o consellera 
del departament competent en matèria d’hisenda.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 12. Gestió, recaptació i inspecció de l’impost
La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost corresponen a l’Agència Tribu-

tària de Catalunya, d’acord amb el que estableix la seva llei reguladora.
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ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 13. Recursos i reclamacions
Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dictats en l’àmbit 

de l’impost, es pot interposar un recurs de reposició potestatiu o bé una reclamació 
econòmica administrativa davant de la Junta de Finances.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Capítol III. Règim sancionador

ESMENES PRESENTADES

Esmena 33
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 
(15)
De modificació de la numeració del títol del Capítol

Capítol IV. Règim sancionador

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 33.

TEXT PRESENTAT

Article 14. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost és el vigent per als tri-

buts propis de la Generalitat.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

ADDICIÓ DE NOUS CAPÍTOLS

ESMENES PRESENTADES

Esmena 34
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (16)
D’addició d’un nou títol de Capítol

Capítol V. Subministrament d’informació

Esmena 35
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
D’addició d’un article al nou Capítol V

Nou article. Subministrament d’informació per les galeries d’art, antiquaris, joieries
Les persones físiques o jurídiques dedicades a la venda d’objectes d’art, antigui-

tats i joies han de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya, amb caràcter gene-
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ral i en la forma i els terminis que determini l’ordre de la persona titular del depar-
tament competent en matèria d’hisenda, informació sobre les adquisicions d’aquest 
tipus de béns per part de persones jurídiques i entitats que, sense tenir personalitat 
jurídica, constitueixin una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’im-
posició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 34 i 35.

TEXT PRESENTAT

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera. Autorització a la Llei de pressupostos de 
la Generalitat
Mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya es poden mo-

dificar els elements de quantificació de l’impost.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional segona. Normativa supletòria
En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la legislació general tributària 

aplicable a Catalunya i les normes complementàries que la desenvolupen.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS ADDICIONALS

ESMENES PRESENTADES

Esmena 36
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (18)
D’addició d’una nova disposició addicional

Nova disposició addicional
A l’exercici 2017 l’impost es merita el 30 de juny.

Esmena 37
GP de Ciutadans (4)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional. Lluita contra el frau
1. Per tal de lluitar contra el frau que pugui ocasionar l’aplicació autonòmica de 

l’impost d’actius no productius, el Govern de la Generalitat haurà de presentar al 
Parlament de Catalunya en el termini de 3 mesos les mesures normatives necessà-
ries i impulsar la seva adopció a nivell estatal mitjançant la modificació de l’impost 
de societats i l’impost del patrimoni.
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Esmena 38
GP de Ciutadans (5)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional. Revisió de l’efectiva aplicació de l’impost d’actius no pro-
ductius

Abans de l’1 de setembre de 2017, el Govern de la Generalitat haurà de presen-
tar al Parlament de Catalunya un informe de l’aplicació efectiva de l’impost d’actius 
no productius.

Esmena 39
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional
Es modifica la lletra c de l’apartat 2 de l’article 33 de la Llei 25/1998, del 31 de 

desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta redac-
tada de la manera següent:

c) El tipus impositiu aplicable als casinos de joc serà, al menys, del tipus impo-
sitiu mitjà aplicable a qualsevol activitat econòmica.

ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

ESMENES PRESENTADES

Esmena 40
GP Socialista (10)
D’addició d’una disposició transitòria

Disposició Transitòria única. Període de carència
S’estableix un període de carència de 2 anys pels actius subjectes a aquest impost 

abans no comencin a tributar.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 36.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 37, 38, 39 i 40.

TEXT PRESENTAT

Disposicions finals

Disposició final primera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final segona. Autorització de desenvolupament reglamentari
Es faculta el Govern per a què dicti les disposicions necessàries per a desenvo-

lupar i aplicar aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS FINALS

ESMENES PRESENTADES

Esmena 41
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
D’addició d’una nova disposició final tercera

Disposició final tercera
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la Conselleria d’Economia i Hisen-

da presentarà, amb periodicitat trimestral, a la Comissió un informe de l’evolució 
de l’impost.

Esmena 42
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
D’addició d’una nova disposició final quarta

Disposició dinal quarta
Un cop transcorregut un any de la seva entrada en vigor, es procedirà a fer una 

avaluació de la recaptació de l’impost, dels costos de gestió, de la seva operativitat 
i de les possibles modificacions a adoptar.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 41 i 42.

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius

I
És un fet del tot contrastat que la distribució de la riquesa tant a la OCDE com 

a Espanya i Catalunya és cada vegada més desigual i és, també, més desigual que 
la distribució de la renda. Segons dades del Banc d’Espanya, entre els anys 2002 i 
2011, el 25% de les llars més riques va augmentar el seu patrimoni en un 45% men-
tre que el 25% de les llars més pobres el va reduir en un 5%. Aquesta elevada des-
igualtat en la riquesa justifica la utilització d’instruments fiscals per reduir-la, evitant 
penalitzar el creixement econòmic. Existeix avui plena acceptació que els tributs, a 
més de ser el principal mitjà per obtenir els recursos necessaris per al sosteniment 
de les despeses públiques, han de contribuir a la redistribució de la renda i han de 
servir com a instrument per atendre principis i les finalitats socials, entre els que es 
troba el de la funció social del dret a la propietat.

L’assoliment conjunt de finalitats redistributives i de creixement econòmic no 
és fàcil en l’àmbit tributari. Normalment són objectius força incompatibles en un 
mateix impost. Així, els impostos redistributius acostumen a reduir el potencial 
creixement econòmic i viceversa, els impostos més eficients solen ser regressius. 
L’impost sobre actius no productius de persones jurídiques que es pretén crear és 
un dels casos de figura tributària que permet la conjugació d’aquells dos objectius. 
D’una banda, es grava de manera progressiva els actius no productius que estan en 
mans de persones jurídiques, la qual cosa permet assolir un cert nivell redistributiu 
al sotmetre a una major pressió fiscal les persones jurídiques que tinguin un major 
volum d’actius improductius. D’altra banda, un impost d’aquest tipus és eficient per-
què pot incentivar un ús més productiu dels actius. El fet de gravar uns actius que 
no generen rendibilitat econòmica possibilita que les persones jurídiques subjectes a 
l’impost intentin utilitzar el seu patrimoni de manera més eficient substituint actius 
improductius per altres més rendibles.

L’impost sobre actius no productius de les persones jurídiques té també el pro-
pòsit de reduir les actuals pràctiques d’evasió i elusió fiscal que consisteixen en tras-
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lladar patrimoni personal a estructures societàries per ocultar veritables titularitats, 
i, per tant, capacitats econòmiques. La destinació a usos privats dels actius la titula-
ritat dels quals es formalitza a nom de persones jurídiques i que no estan afectes a 
activitats productives és una pràctica elusiva i insolidària que genera pèrdua de re-
captació, greus iniquitats horitzontals i verticals i una pèrdua d’eficiència econòmi-
ca. És, per tant, obligació dels poders públics eliminar els estímuls a aquesta mena 
de pràctiques.

En aquest sentit, es oportú crear l’impost sobre actius no productius (IANP) que 
té per objecte gravar els actius no productius de les persones jurídiques amb la fi-
nalitat de desincentivar les possibles estratègies d’elusió fiscal, millorar l’eficiència 
en la utilització d’aquests actius de contingut econòmic i contribuir, en part, a una 
certa redistribució.

II
La Llei comprèn 14 articles, estructurats en 3 capítols, i dues disposicions addi-

cionals i dues disposicions finals.
En el capítol, dedicat als elements essencials, s’inicia amb la descripció de l’ob-

jecte de l’impost que consisteix en gravar determinats béns i drets de les persones 
jurídiques i societats civils amb objecte mercantil no productius atès que aquesta 
circumstància –tal i com s’ha exposat anteriorment– interfereix negativament en la 
funció social de la propietat, en l’assignació eficient dels recursos, en el progrés so-
cial i econòmic i en la distribució equitativa de la renda.

Pel que fa al fet imposable (article 2), es fixa en la tinença de determinats actius 
no productius situats a Catalunya i que són els béns immobles i determinats vehi-
cles a motor, embarcacions i aeronaus. El mateix article especifica què s’entén per 
actiu no productiu: aquell que no està afecte directament a cap activitat econòmica, 
es destina a un ús o aprofitament privatiu o, en el cas de béns destinats a lloguer, ho 
són a utilitat de determinades persones vinculades o no són sotmesos a una explo-
tació comercial.

L’article 3 estableix determinats supòsits d’exempció subjectiva i objectiva.
El contribuent (article 4) ho són les persones jurídiques i les societats civils amb 

objecte mercantil. Aquestes han de tenir un representant quan no siguin residents 
(article 5).

Pel que fa a les normes de quantificació del tribut, l’article 6 defineix la base 
imposable segons el tipus de bé gravat. La base liquidable resulta d’aplicar el mí-
nim exempt que correspongui dels establerts l’article 7: el mínim exempt general de 
500.000 euros o el mínim exempt específic de 100.000 euros per al cas que la base 
imposable no inclogui cap bé immoble. La quota íntegra es determina per l’aplicació 
sobre la base liquidable de la tarifa progressiva de l’article 8. I l’article 9 estableix la 
deducció, en el seu cas, de l’impost sobre habitatges buits que hagi gravat l’immoble 
corresponent en l’exercici anterior.

Per la seva part, l’article 10 fixa la data de meritació de l’impost el 30 de juny de 
cada any.

Els capítols II i III, fan referència a les normes de gestió i aplicació del tribut i al 
règim sancionador, respectivament.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 43
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (19)
De modificació de l’exposició de motius

Exposició de motius
I
És un fet del tot contrastat que la distribució de la riquesa tant a la OCDE com 

a Espanya i Catalunya és cada vegada més desigual i és, també, més desigual que 
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la distribució de la renda. Segons dades del Banc d’Espanya, entre els anys 2002 i 
2011, el 25% de les llars més riques va augmentar el seu patrimoni en un 45% men-
tre que el 25% de les llars més pobres el va reduir en un 5%. Aquesta elevada des-
igualtat en la riquesa justifica la utilització d’instruments fiscals per reduir-la, evitant 
penalitzar el creixement econòmic. Existeix avui plena acceptació que els tributs, a 
més de ser el principal mitjà per obtenir els recursos necessaris per al sosteniment 
de les despeses públiques, han de contribuir a la redistribució de la renda i han de 
servir com a instrument per atendre principis i les finalitats socials, entre els que es 
troba el de la funció social del dret a la propietat.

L’assoliment conjunt de finalitats redistributives i de creixement econòmic no 
és fàcil en l’àmbit tributari. Normalment són objectius força incompatibles en un 
mateix impost. Així, els impostos redistributius acostumen a reduir el potencial 
creixement econòmic i viceversa, els impostos més eficients solen ser regressius. 
L’impost sobre actius no productius que es crea amb aquesta llei, és un dels casos 
de figura tributària que permet la conjugació d’aquells dos objectius. D’una banda, 
es grava de manera progressiva els actius no productius que estan en mans de perso-
nes jurídiques, la qual cosa permet assolir un cert nivell redistributiu al sotmetre a 
una major pressió fiscal les persones jurídiques que tinguin un major volum d’actius 
improductius. D’altra banda, un impost d’aquest tipus és eficient perquè pot incen-
tivar un ús més productiu dels actius. El fet de gravar uns actius no afectes a l’acti-
vitat econòmica possibilita que les persones jurídiques subjectes a l’impost intentin 
utilitzar el seu patrimoni de manera més eficient substituint actius improductius per 
altres més rendibles.

L’impost sobre actius no productius de les persones jurídiques té també el pro-
pòsit de reduir les actuals pràctiques d’evasió i elusió fiscal que consisteixen en tras-
lladar patrimoni personal a estructures societàries per ocultar veritables titularitats, 
i, per tant, capacitats econòmiques. La destinació a usos privats dels actius la titula-
ritat dels quals es formalitza a nom de persones jurídiques i que no estan afectes a 
activitats productives és una pràctica elusiva i insolidària que genera pèrdua de re-
captació, greus iniquitats horitzontals i verticals i una pèrdua d’eficiència econòmi-
ca. És, per tant, obligació dels poders públics eliminar els estímuls a aquesta mena 
de pràctiques.

En aquest sentit, i per les raons d’interès general que s’han exposat, és oportú 
crear l’impost sobre actius no productius (en endavant, IANP) que té per objecte 
gravar els actius no productius de les persones jurídiques amb la finalitat de desin-
centivar les possibles estratègies d’elusió fiscal, millorar l’eficiència en la utilització 
d’aquests actius de contingut econòmic i contribuir, en part, a una certa redistribu-
ció.

II
La Llei comprèn 14 articles, estructurats en 5 capítols, tres disposicions addicio-

nals i dues disposicions finals.
El capítol I «Disposicions generals» comprèn dos articles: el primer descriu l’ob-

jecte de l’impost, i l’altre determina que l’àmbit d’aplicació se circumscriu al terri-
tori de Catalunya.

El capítol II, dedicat als elements essencials de l’impost, comprèn la definició del 
fet imposable, que es concreta en la tinença per part dels subjectes passius de deter-
minats actius no productius situats a Catalunya. Aquests actius són els béns immo-
bles, determinats vehicles a motor, embarcacions i aeronaus, així com objectes d’art 
i antiguitats (que superin un determinat valor) i les joies. Els altres dos apartats d’a-
quest mateix precepte, identifiquen per una banda els supòsits de tinença que inclou 
el fet imposable, i per una altra quins són els punts de connexió per a determinar la 
situació a Catalunya de cadascun dels actius subjectes a l’impost, tot respectant el 
principi de territorialitat.
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L’article (X) té per objecte especificar quan s’entén que un actiu és no productiu. 
La selecció i descripció d’aquests actius (i del seu destí o ús) ve lògicament inspirada 
en l’objectiu de l’impost d’incidir en aquelles situacions irregulars en el sentit que 
els béns queden al marge de qualsevol vinculació amb l’activitat o objecte empresa-
rial del subjecte passiu. En concret, s’identifiquen tres supòsits o circumstàncies. El 
primer cas es dóna quan l’actiu s’ha cedit gratuïtament als propietaris, socis i partí-
cips de l’empresa o a persones vinculades, que els destinen al seu ús o aprofitament 
privatiu, per tant, al marge de qualsevol utilitat empresarial o productiva, reflex 
d’aquella pràctica amb intenció elusiva a què es feia referència en l’apartat ante-
rior d’aquest preàmbul; lògicament, en queda exclòs aquell supòsit en què la cessió 
de l’actiu té naturalesa de rendiment en espècie per a aquell que en té l’ús. També 
s’especifica en el mateix article el relatiu a la cessió de l’ús de l’actiu amb caràcter 
onerós (amb preu) a favor de les mateixes persones abans assenyalades i quan el seu 
ús o aprofitament també és privat; s’exclou, però, el cas en què concorrin tres condi-
cions o requisits: que la persona vinculada que en té cedit l’ús treballi de forma efec-
tiva per a l’empresa, que rebi per aquest treball una remuneració que constitueixi la 
seva principal font de renda procedent del treball i que la contraprestació per aques-
ta cessió d’ús sigui preu de mercat. El darrer supòsit té un abast més general i afecta 
a qualsevol actiu que no estigui afecte a cap activitat econòmica o de servei públic, 
excloent aquelles actius el preu d’adquisició dels quals no superi l’import dels bene-
ficis no distribuïts en l’exercici de l’adquisició de l’actiu i en els deu anys anteriors a 
aquest, regla aquesta de certa tradició ja en l’àmbit tributari, específicament aplica-
ble en relació amb la determinació de béns afectes a l’activitat en diferents impostos. 
L’article (X) incorpora un segon apartat en què, de forma expressa, s’exclouen del 
concepte d’actius no productius aquells béns o actius que es destinen a l’ús o gaudi 
dels treballadors. Finalment, l’apartat tercer d’aquest article fa remissió a l’impost 
sobre societats quant al concepte de persona o entitat vinculada.

L’article (X) estableix determinats supòsits d’exempció subjectiva (les administra-
cions públiques i organismes i entitats de dret públic, les representacions diplomà-
tiques consulars i els organismes internacionals) i objectives (els béns immobles de 
les entitats sense ànim de lucre que es destini de forma exclusiva a llurs respectives 
finalitats pròpies no lucratives).

L’article (X) determina qui és el subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 
ho és tota persona jurídica i també qualsevol entitat que, sense tenir personalitat ju-
rídica, constitueixi una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposi-
ció. En ambdós casos, cal que tinguin objecte mercantil.

Pel que fa a les normes de quantificació del tribut, es defineix la base imposable 
per la suma dels valors corresponents als actius no productius, cadascun d’ells valo-
rat segons el tipus de bé gravat i la quota íntegra es determina per l’aplicació d’una 
tarifa progressiva. El darrer precepte d’aquest capítol fixa la data de meritació de 
l’impost en l’1 de gener de cada any.

Els capítols III i IV, fan referència a les normes de gestió i aplicació del tribut i 
al règim sancionador, respectivament.

Finalment, el capítol V incorpora un darrer article que disposa l’obligació de 
subministrament d’informació a càrrec d’aquelles persones que es dediquen a la 
venda d’obres d’art, antiguitats i joies, fent remissió a una futura ordre per a la de-
terminació de la forma i terminis de compliment del subministrament de la informa-
ció requerida.

Pel que fa a les disposicions, a banda de les clàusules habituals d’autorització 
de la llei de pressupostos per a la modificació de determinats elements del tribut i de  
referència a la normativa d’aplicació supletòria, es disposa una data excepcional  
de meritació de l’impost per al 2017 i que es fixa en el 30 de juny.

Les dues disposicions finals determinen l’entrada en vigor i l’autorització dels 
desenvolupament reglamentari, respectivament.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 43.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Carmina Castellví i Vallverdú, Antonio Espinosa Cerrato, Oscar Ordeig i Mo-

list, Joan Coscubiela Conesa, Santi Rodríguez i Serra, Benet Salellas i Vilar

Annex. Predictamen

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques (tram. 202-00044/11)

Exposició de motius
I
És un fet del tot contrastat que la distribució de la riquesa, tant a l’OCDE com 

a Espanya i Catalunya, és cada vegada més desigual i és, també, més desigual que 
la distribució de la renda. Segons dades del Banc d’Espanya, entre els anys 2002 
i 2011, el 25% de les llars més riques va augmentar el seu patrimoni en un 45%, 
mentre que el 25% de les llars més pobres el va reduir en un 5%. Aquesta elevada 
desigualtat en la riquesa justifica la utilització d’instruments fiscals per a reduir-la, 
evitant penalitzar el creixement econòmic. Existeix avui plena acceptació que els 
tributs, a més d’ésser el principal mitjà per a obtenir els recursos necessaris per al 
sosteniment de les despeses públiques, han de contribuir a la redistribució de la ren-
da i han de servir com a instrument per a atendre els principis i les finalitats socials, 
entre els quals hi ha la funció social del dret a la propietat.

L’assoliment conjunt de finalitats redistributives i de creixement econòmic no 
és fàcil en l’àmbit tributari. Normalment són objectius força incompatibles en un 
mateix impost. Així, els impostos redistributius acostumen a reduir el potencial 
creixement econòmic i viceversa, els impostos més eficients solen ésser regressius. 
L’impost sobre actius no productius que crea aquesta llei és un dels casos de figura 
tributària que permet la conjugació d’aquells dos objectius. D’una banda, es grava 
de manera progressiva els actius no productius que estan en mans de persones ju-
rídiques, la qual cosa permet assolir un cert nivell redistributiu en sotmetre a una 
major pressió fiscal les persones jurídiques que tenen un major volum d’actius im-
productius. D’altra banda, un impost d’aquest tipus és eficient perquè pot incentivar 
un ús més productiu dels actius. El fet de gravar uns actius no afectes a l’activitat 
econòmica possibilita que les persones jurídiques subjectes a l’impost intentin uti-
litzar llur patrimoni d’una manera més eficient substituint actius improductius per 
altres de més rendibles.

L’impost sobre actius no productius de les persones jurídiques té també el propò-
sit de reduir les actuals pràctiques d’evasió i elusió fiscal que consisteixen a traslla-
dar patrimoni personal a estructures societàries per a ocultar veritables titularitats, 
i, per tant, capacitats econòmiques. La destinació a usos privats dels actius la titula-
ritat dels quals es formalitza a nom de persones jurídiques i que no estan afectes a 
activitats productives és una pràctica elusiva i insolidària que genera pèrdua de re-
captació, greus iniquitats horitzontals i verticals i una pèrdua d’eficiència econòmi-
ca. És, per tant, obligació dels poders públics eliminar els estímuls a aquesta mena 
de pràctiques.

En aquest sentit, i per les raons d’interès general que s’han exposat, és pertinent 
crear l’impost sobre actius no productius, que té per objecte gravar els actius no 
productius de les persones jurídiques amb la finalitat de desincentivar les possibles 
estratègies d’elusió fiscal, millorar l’eficiència en la utilització d’aquests actius de 
contingut econòmic i contribuir, en part, a una certa redistribució.
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II
La Llei comprèn catorze articles, estructurats en cinc capítols, tres disposicions 

addicionals i dues disposicions finals.
El capítol I, «Disposicions generals», comprèn dos articles: el primer descriu 

l’objecte de l’impost, i l’altre determina que l’àmbit d’aplicació se circumscriu al 
territori de Catalunya.

El capítol II, dedicat als elements essencials de l’impost, comprèn la definició del 
fet imposable, que es concreta en la tinença per part dels subjectes passius de deter-
minats actius no productius situats a Catalunya. Aquests actius són els béns immo-
bles, determinats vehicles de motor, embarcacions i aeronaus, i també objectes d’art 
i antiguitats que superin un determinat valor i les joies. Els altres dos apartats d’a-
quest mateix precepte identifiquen, per una banda, els supòsits de tinença que inclou 
el fet imposable i, per una altra, quins són els punts de connexió per a determinar la 
situació a Catalunya de cadascun dels actius subjectes a l’impost, tot respectant el 
principi de territorialitat.

L’article (X) té per objecte especificar en quins supòsits s’entén que un actiu és no 
productiu. La selecció i la descripció d’aquests actius (i de la seva destinació o ús) 
s’inspira lògicament en l’objectiu de l’impost d’incidir en les situacions irregulars, 
en el sentit que els béns queden al marge de qualsevol vinculació amb l’activitat o 
objecte empresarial del subjecte passiu. En concret, s’identifiquen tres supòsits o 
circumstàncies. El primer cas es dona quan l’actiu s’ha cedit gratuïtament als pro-
pietaris, socis i partícips de l’empresa o a persones vinculades, que els destinen al 
seu ús o aprofitament privatiu i, per tant, al marge de qualsevol utilitat empresarial 
o productiva, reflex d’aquella pràctica amb intenció elusiva a què feia referència 
l’apartat anterior d’aquest preàmbul. Lògicament, en queda exclòs el supòsit en què 
la cessió de l’actiu té naturalesa de rendiment en espècie per a aquell que en té l’ús. 
També s’especifica en el mateix article el relatiu a la cessió de l’ús de l’actiu amb ca-
ràcter onerós (amb preu) a favor de les mateixes persones abans assenyalades i quan 
el seu ús o aprofitament també és privat; s’exclou, però, el cas en què concorrin tres 
condicions o requisits: que la persona vinculada que en té cedit l’ús treballi de forma 
efectiva per a l’empresa, que rebi per aquest treball una remuneració que constituei-
xi la seva principal font de renda procedent del treball i que la contraprestació per 
aquesta cessió d’ús sigui preu de mercat. El darrer supòsit té un abast més general 
i afecta qualsevol actiu que no estigui afecte a cap activitat econòmica o de servei 
públic, excloent els actius el preu d’adquisició dels quals no superi l’import dels be-
neficis no distribuïts en l’exercici de l’adquisició de l’actiu i en els deu anys anteriors 
a aquest, regla aquesta de certa tradició ja en l’àmbit tributari, específicament apli-
cable en relació amb la determinació de béns afectes a l’activitat en diferents impos-
tos. L’article (X) incorpora un segon apartat en què, de manera expressa, s’exclouen 
del concepte d’actius no productius els béns o actius que es destinen a l’ús o gaudi 
dels treballadors. Finalment, l’apartat tercer d’aquest article fa remissió a l’impost 
sobre societats quant al concepte de persona o entitat vinculada.

L’article (X) estableix determinats supòsits d’exempció subjectiva (les administra-
cions públiques i organismes i entitats de dret públic, les representacions diplomà-
tiques consulars i els organismes internacionals) i objectives (els béns immobles de 
les entitats sense ànim de lucre que es destini de manera exclusiva a llurs respectives 
finalitats pròpies no lucratives).

L’article (X) determina qui és el subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 
ho és tota persona jurídica i també qualsevol entitat que, sense tenir personalitat 
jurídica, constitueix una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’impo-
sició. En tots dos casos, cal que tinguin objecte mercantil.

Pel que fa a les normes de quantificació del tribut, es defineix la base imposable 
per la suma dels valors corresponents als actius no productius, cadascun d’ells valo-
rat segons el tipus de bé gravat i la quota íntegra es determina per l’aplicació d’una 
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tarifa progressiva. El darrer precepte d’aquest capítol fixa la data de meritació de 
l’impost en l’1 de gener de cada any.

Els capítols III i IV fan referència, respectivament, a les normes de gestió i apli-
cació del tribut i al règim sancionador.

Finalment, el capítol V incorpora un darrer article que disposa l’obligació de 
subministrament d’informació a càrrec de les persones que es dediquen a la venda 
d’obres d’art, antiguitats i joies, fent remissió a una futura ordre per a la determina-
ció de la forma i els terminis de compliment del subministrament de la informació 
requerida.

Pel que fa a les disposicions, a banda de les clàusules habituals d’autorització  
de la Llei de pressupostos per a la modificació de determinats elements del tribut i de  
referència a la normativa d’aplicació supletòria, es disposa una data excepcional de 
meritació de l’impost per al 2017, que es fixa en el 30 de juny.

Les dues disposicions finals determinen, respectivament, l’entrada en vigor i l’au-
torització del desenvolupament reglamentari.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de l’impost
L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no produc-

tius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu 
del subjecte passiu.

Article 1 bis. Àmbit d’aplicació
L’impost sobre els actius no productius és exigible en tot el territori de Catalu-

nya.

Capítol II. Elements essencials de l’impost

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre els actius no productius la tinen-

ça del subjecte passiu, en la data de la meritació de l’impost, dels actius següents, 
sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:

a) Béns immobles.
b) Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
c) Embarcacions de lleure de vuit metres d’eslora o més.
d) Aeronaus.
e) Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del 

patrimoni històric.
f) Joies.
2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, la tinença dels actius és determinada 

per:
a) La titularitat d’un dret real de superfície, d’usdefruit, d’ús o de propietat. La 

realització del fet imposable que correspongui d’entre els que estableix aquesta lle-
tra, per l’ordre en què apareixen, determina que l’immoble no estigui subjecte a les 
modalitats restants establertes per aquesta mateixa lletra.

b) L’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una opera-
ció d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva 
de domini.

c) L’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumen-
tació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inhe-
rents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.

3. S’entenen situats a Catalunya, als efectes d’aquest impost:
a) Els béns immobles situats en el territori de Catalunya.
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b) Els vehicles de motor, les embarcacions, les aeronaus, les obres d’art, les anti-
guitats i les joies la tinença dels quals correspon als contribuents d’aquest impost.

Article 2 bis. Concepte d’actius no productius
1. S’entén que els actius a què fa referència l’article 2.1 no són productius, als 

efectes d’aquest impost, en qualsevol dels supòsits següents:
a) Si se cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjec-

te passiu o a persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d’entitats par-
ticipades per qualsevol d’ells, i que els destinen totalment o parcialment per a l’ús 
propi o l’aprofitament privat, tret que utilitzar-los constitueixi rendiment en espècie, 
d’acord amb el que disposa la normativa de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques. En el cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats particulars, 
es considera actiu no productiu només la part o proporció que es destina a aquestes 
finalitats.

b) Si se’n cedeix l’ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del sub-
jecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per 
qualsevol d’ells, per a ésser destinats totalment o parcialment a usos o aprofitaments 
privats, llevat que els propietaris, socis, partícips o persones vinculades satisfacin 
per a la cessió del bé el preu de mercat, treballin de manera efectiva a la societat i 
percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió. Es consideren 
actius productius els que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis i par-
tícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells 
i són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.

c) Si no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic. Són actius 
afectes a una activitat econòmica els que, com a factor o mitjà de producció, s’utilit-
zen en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu.

2. Als efectes del que disposa la lletra c, no es consideren béns no productius els 
que tenen un preu d’adquisició que no supera l’import dels beneficis no distribuïts 
obtinguts per l’entitat, sempre que provinguin del desenvolupament d’activitats eco-
nòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts tant en el mateix any de 
l’adquisició com en els últims deu anys anteriors. S’hi assimilen els dividends que 
procedeixen de valors que atorguen, almenys, el 5% dels drets de vot i es posseeixen 
amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que, a aquests efectes, 
es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals, i l’entitat 
participada no tingui com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o 
immobiliari, d’acord amb la definició de la Llei 19/1991, del 6 de juny, de l’impost 
sobre el patrimoni. Els ingressos obtinguts per l’entitat participada han de procedir, 
almenys en el 90%, del desenvolupament d’activitats econòmiques.

3. Els actius a què fa referència l’apartat 1 no es consideren improductius en els 
supòsits següents:

a) Si es destinen a la utilització o al gaudi dels treballadors no propietaris, no 
socis o no partícips de la societat o entitat que constitueix rendiment en espècie 
d’aquests.

b) Si es destinen als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei de 
l’activitat.

4. S’entén per persones o entitats vinculades les que ho són als efectes de l’impost 
sobre societats.

Article 3. Exempcions
Estan exempts de l’impost sobre els actius no productius:
a) Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.
b) Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els organismes in-

ternacionals amb seu a Catalunya.
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c) Els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals 
i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de manera 
exclusiva, a llurs finalitats pròpies no lucratives.

Article 4. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de con-

tribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídi-
ca, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, 
definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els 
casos el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.

[...]

Article 6. Base imposable
1. La base imposable de l’impost sobre els actius no productius està constituïda 

per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius a què fa refe-
rència l’article 2.

2. Els actius s’han de valorar, a efectes de l’impost sobre els actius no productius, 
d’acord amb les regles següents:

a) El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de 
propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la 
Llei de pressupostos corresponent.

b) Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, per llur valor de mer-
cat. Si escau, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efec-
tes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de 
l’impost sobre successions i donacions vigents en la data de meritació de l’impost.

c) Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de merita-
ció de l’impost.

d) Els béns de l’ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d’una ope-
ració d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als 
arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats.

e) Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s’han de valorar per 
llur valor de mercat.

[...]

Article 8. Quota íntegra
La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala se-

güent:
 

Base liquidable fins 
a (euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta base 
liquidable fins a 

(euros)
Tipus aplicable  

(%)

0,00 0,00 167.129,45 0,210

167.129,45 350,97 167.129,43 0,315

334.252,88 877,41 334.246,87 0,525

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785

5.3473998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205

10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750

 [...]
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Article 10. Meritació
L’impost de l’impost sobre els actius no productius es merita l’1 de gener de cada 

any.

Capítol III. Gestió i aplicació del tribut

Article 11. Autoliquidació de l’impost
1. Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost sobre 

actius no productius i a efectuar-ne l’ingrés corresponent en els terminis i amb les 
condicions que s’estableixin per reglament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller del departa-
ment competent en matèria d’hisenda.

Article 12. Gestió, recaptació i inspecció de l’impost
La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost sobre els actius no productius 

corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb el que estableix la llei 
que la regula.

Article 13. Recursos i reclamacions
Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dictats en l’àmbit de 

l’impost sobre els actius no productius, es pot interposar un recurs de reposició po-
testatiu o bé una reclamació econòmica administrativa davant la Junta de Finances.

Capítol IV. Règim sancionador

Article 14. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost sobre els actius no pro-

ductius és el vigent per als tributs propis de la Generalitat.

Capítol V. Subministrament d’informació

Nou article. Subministrament d’informació per les galeries d’art, 
antiquaris i joieries
Les persones físiques o jurídiques dedicades a la venda d’objectes d’art, antigui-

tats i joies han de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya, amb caràcter ge-
neral i en la forma i els terminis que determini l’ordre del conseller del departament 
competent en matèria d’hisenda, informació sobre les adquisicions d’aquest tipus de 
béns per part de persones jurídiques i entitats que, sense tenir personalitat jurídica, 
constitueixin una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició de-
finides com a obligats tributaris per la normativa tributària general.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera. Autorització a la Llei de pressupostos de 
la Generalitat
La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pot modificar els ele-

ments de quantificació de l’impost sobre els actius no productius.

Disposició addicional segona. Normativa supletòria
En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la legislació general tributària 

aplicable a Catalunya i les normes complementàries que la desenvolupen.

Nova disposició addicional
En l’exercici del 2017 l’impost sobre els actius no productius es merita el 30 de juny.

Disposicions finals

Disposició final primera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
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Disposició final segona. Autorització de desenvolupament reglamentari
Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions que calguin per a desenvolupar 

i aplicar aquesta llei.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els treballs relacionats amb l’economia 
col·laborativa del Govern de la Generalitat
250-00841/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 50055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els treballs re-
lacionats amb l’economia col·laborativa pel Govern de la Generalitat de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El treball realitzat per part del Parlament i la Generalitat en l’àmbit de l’econo-

mia col·laborativa ha estat un dels més avançats fins el dia d’avui des de l’àmbit pú-
blic a Espanya. El debat i anàlisi duta a terme en seu parlamentària ha materialitzat 
un informe de conclusions amb propostes d’interès i la creació, el passat any, de la 
Comissió Inter-departamental que està treballant en propostes per adaptar diverses 
polítiques públiques i legislació sectorial en relació amb aquestes activitats.

El grup parlamentari de Ciutadans creu fermament en l’oportunitat que represen-
ta l’anterior per impulsar l’economia catalana e innovar en diversitat de sectors en 
els quals la digitalització i competència afavoreixin l’interès general. Mostra d’això 
ha estat la nostra participació activa en el citat informe de conclusions del Parlament 
com la Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa 250-
00687/11, aprovada l’any 2016.

Dit això, Ciutadans considera prioritari poder tenir més informació i conèixer 
l’estat de les actuacions a fi que s’avancin en solucions des de l’àmbit públic que 
aprofitin els esmentats beneficis, resoldre l’actual inseguretat jurídica i s’intenti do-
nar solució a les diverses problemàtiques existents.

Així mateix, és necessari promoure la col·laboració públic-privada amb les plata-
formes digitals vinculades a l’economia col·laborativa i especialment d’aquelles amb 
una major quantitat d’usuaris que ofereixin possibilitats a l’Administració de millo-
rar la seva activitat de gestió púbica. Concretament aquelles plataformes vinculades 
a serveis d’allotjaments entre particulars ofereixen la possibilitat d’una recaptació 
ràpida d’impostos i taxes que ajudarà a traçar totes aquestes activitats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya instar el Govern de la Generalitat a 
1. Informar sobre la situació dels treballs de la Comissió Inter-departamental de 

l’economia col·laborativa així com de les dates previstes per emetre les correspo-
nents propostes i conclusions des d’aquest òrgan.

2. Promoure models d’autoregulació i de col·laboració públic-privada entre les 
Administracions i les diverses plataformes col·laboratives per resoldre qüestions re-
lacionades amb compliment normatiu, fiscalitat i protecció i consumidors i usuaris.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 54929 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 03.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54929)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Presentar al Parlament de Catalunya les conclusions dels treballs de la Comis-
sió Inter-departamental de l’Economia Col·laborativa, el segon semestre de 2017.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. En el marc dels treballs de la Comissió Interdepartamental de l’Economia 
Col·laborativa, promoure models de col·laboració entre les Administracions i les di-
verses plataformes col·laboratives per resoldre qüestions relacionades amb el com-
pliment normatiu, la fiscalitat i la protecció de les persones i consumidores usuàries.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
250-00843/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 50330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les recomana-
cions recollides en l’informe de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte General 
de la Generalitat de Catalunya 2013, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un any més la Sindicatura de Comptes, en el seu Compte General de la Gene-

ralitat de Catalunya de l’any 2013, recomana que s’adoptin les mesures necessàries 
per a esmenar els aspectes que consten en les observacions exposades, especialment 
els que són recurrents any rere any.

Ens sembla inadmissible que tot i que any rere any es detectin i denunciïn irre-
gularitats en aspectes importants, les recomanacions s’ignorin.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Modificar la normativa catalana per tal que els comptes consolidats de la Ge-

neralitat recullin tota l’activitat economicofinancera del sector públic de la Genera-
litat de Catalunya.

2. Presentar, mitjançant la Intervenció General de la Generalitat, l’estat demos-
tratiu de l’evolució i la situació de les inversions amb especificació de la seva inci-
dència comarcal i els compromisos de despeses adquirits amb càrrec a exercicis, 
així com el Balanç de situació i el Compte del resultat econòmic patrimonial agre-
gat.

3. Incloure en el Compte general d’endeutament financer consolidat les bestretes 
reemborsables i els crèdits i les bestretes concedides per l’Institut Català de Finan-
ces i que, d’acord amb la seva naturalesa financera, haurien de ser considerats en-
deutament financer. La càrrega futura d’aquests instruments hauria de figurar tam-
bé a l’Estat dels compromisos de despeses adquirits amb càrrec a exercicis futurs.

4. Considerar, en congruència amb els criteris establerts pel Sistema Europeu 
de Comptes respecte als sistemes d’abonament total del preu o mètode alemany, la 
inversió executada i no pressupostada com a despesa en el càlcul del dèficit no fi-
nancer a l’efecte del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Per a la 
resta dels sistemes de finançament, en funció de les condicions fixades i els riscos 
assumits, es determinarà si és una inversió pública o privada.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs



CEH 17
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 54932 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 03.04.2017

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Continuar incorporant en el Compte General Presentar, mitjançant la Inter-
venció General de la Generalitat, l’estat demostratiu de l’evolució i la situació de les 
inversions amb especificació de la seva incidència comarcal i els compromisos de 
despeses adquirits amb càrrec a exercicis, així com el Balanç de situació i el Comp-
te del resultat econòmic patrimonial agregat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i addició del punt 3

3. Continuar incloent en el Compte general l’endeutament financer consolidat 
les bestretes reemborsables i els crèdits i continuar treballant per tal que les bes-
tretes concedides per l’Institut Català de Finances i que, d’acord amb la seva natu-
ralesa financera, haurien de ser considerats endeutament financer. La càrrega futura 
d’aquests instruments hauria de figurar també a l’Estat dels compromisos de despe-
ses adquirits amb càrrec a exercicis futurs.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 4

4. Continuar considerant, en congruència amb els criteris establerts pel Sistema 
Europeu de Comptes respecte als sistemes d’abonament total del preu o mètode ale-
many, la inversió executada i no pressupostada com a despesa en el càlcul del dèficit 
no financer a l’efecte del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Per a 
la resta dels sistemes de finançament, en funció de les condicions fixades i els riscos 
assumits, es determinarà si és una inversió pública o privada.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el compliment de les recomanacions 
de la Sindicatura de Comptes al Compte general de la Generalitat 
corresponent al 2013
250-00844/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 50331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les recomana-
cions recollides en l’informe de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte General 
de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un any més la Sindicatura de Comptes, en el seu Compte General de la Gene-

ralitat de Catalunya de l’any 2013, recomana que s’adoptin les mesures necessàries 
per a esmenar els aspectes que consten en les observacions exposades, especialment 
els que són recurrents any rere any.

Ens sembla inadmissible que tot i que any rere any es detectin i denunciïn irre-
gularitats en aspectes importants, les recomanacions s’ignorin.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Reflectir totalment en el pressupost inicial del Compte de l’Administració ge-

neral les transferències a rebre d’altres administracions.
2. Comptabilitzar les variacions de les previsions del pressupost d’ingressos del 

CatSalut en el compte específic que per a aquestes operacions comptables tenen els 
pressupostos de la Generalitat.

3. Registrar a l’execució del pressupost d’ingressos de l’Institut Català de la Salut 
els ingressos derivats de la prestació d’assistència sanitària no coberta per la sanitat 
pública, en concepte de servei prestat i factura emesa.

4. Registrar els ingressos procedents del Fons europeu agrícola de garantia 
(FEAGA) com a transferències corrents en lloc de transferències de capital, atesa la 
seva naturalesa de subvencions als preus.

5. Comptabilitzar en el capítol de despeses corrents els imports destinats al pa-
gament d’interessos, comissions i despeses derivades de préstecs concertats entre 
empreses i l’Institut Català de Finances.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 54931 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 03.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54931)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Continuar reflectint en el pressupost inicial del Compte de l’Administració ge-
neral les transferències a rebre d’altres administracions.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Continuar comptabilitzant les variacions de les previsions del pressupost d’in-
gressos de CatSalut en el compte específic que per a aquestes operacions comptables 
tenen els pressupostos de la Generalitat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Continuar registrant a l’execució del pressupost d’ingressos de l’Institut Català 
de la Salut els ingressos derivats de la prestació d’assistència sanitària no coberta per 
la sanitat pública, en concepte de servei prestat i factura emesa.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 4

4. Continuar registrant els ingressos procedents del Fons Europeu Agrícola de 
Garantia (FEAGA) en el pressupost del Departament de la Generalitat de Cata-
lunya competent en matèria agrícola a les partides que correspongui en funció de 
la naturalesa econòmica de la destinació d’aquests fons. En concret, els ingressos 
procedents del fons FEAGA que es destinin a regular o recolzar els mercats agra-
ris i els pagaments directes als agricultors es comptabilitzaran com a transferències 
corrents.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació del punt 5

5. Continuar comptabilitzant en el capítol de despeses corrents els imports des-
tinats al pagament d’interessos, comissions i despeses derivades de préstecs concer-
tats entre empreses i l’Institut Català de Finances.
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