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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE LA POLÍTICA FISCAL I LA PROTECCIÓ 
DE DADES 
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a  

1. Rebaixar el tram autonòmic de l’IRPF de manera que els contribuents 
catalans amb rendes entre els 14.000 i els 30.000 euros anuals no paguin 
una quota tributària superior a la de la resta dels espanyols. 
Rebutjat:  36 vots a favor (CS i PPC), 72 en contra (JxSí, CUP i no 
adscrit) i 26 abstencions (PSC i CSQP) 

 
1.bis) Analitzar la reintroducció d’un cànon sobre operadores d’Internet amb el 
que finançar el sector audiovisual català. 

(esmena 2 de CSQP, d’addició) 

Rebutjat:  51 vots a favor (Cs, PSC i CSQP) i 83 en contra (JxSí, PPC, 
CUP i no adscrit) 

2. Participar de manera activa en els treballs del Consell de Política Fiscal i 
Financera adreçats a la revisió de l’actual model de finançament autonòmic, 
en prorroga des de 1 de gener del 2014. 
(esmena 3 de CSQP, d’addició) 

3. Desplegar l’Agència Tributària a fi d’assolir la plena assumpció de la gestió 
dels impostos propis i dels cedits, respectant els drets dels treballadors que 
fins ara venien desenvolupant aquestes tasques a partir de mecanismes 
externalitzats de gestió, i mantenint l’eficàcia i eficiència recaptatòries. 
(transacció amb esmena 4 de CSQP) 

    3.bis) Presentar en el termini de tres mesos un informe referit al període 2007-  
2017 pel que fa a l’evolució de la recaptació tributària, amb un especial 
esment als ratios recaptació/costos operatius, analitzant i comparant amb 
altres agències tributàries que actuïn en escenaris competencials i de gestió 
comparables.  

 (esmena 5 de CSQP, d’addició) 

4. Garantir el dret a que les dades personals dels ciutadans (identitat, 
domicili,...) siguin sempre utilitzades per la Generalitat per als usos i 
finalitats legals i conformes amb la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. En 
concret, s’insta el Govern a:  
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a) No emprar les dades personals o fiscals dels ciutadans per a fins pels que 
no han estat autoritzades, complint d’aquesta manera la Llei de Protecció 
de Dades, tal i com ha advertit l’autoritat catalana de protecció de dades en 
l’informe realitzat el passat mes de maig. 
(esmena 3 del PSC, de modificació) 

b) Que l’Institut d’Estadística de Catalunya i altres organismes de la 
Generalitat no cedeixin les dades de caràcter personal per a qualssevol 
usos que no siguin els relacionats amb les competències de què disposa 
actualment la Generalitat conformement a l’ordenament constitucional i 
estatutari. 
(esmena 3 del PP, d’addició) 

c) Desenvolupar mesures tributàries que actuïn com elements incentivadors 
de l’economia verda, la sostenibilitat. 
(esmena 1 de CSQP, d’addició) 

 

d) Abstenir-se de sol∙licitar, obtenir i usar dades procedents d’ajuntaments i 
altres ens locals per a usos que no siguin els relacionats amb les 
competències de què disposa actualment la Generalitat conformement a 
l’ordenament constitucional i estatutari. 
(esmena 4 del PP, d’addició) 

Rebutjat: 52 vots a favor (Cs, PSC i PPC), 72 en contra (JXSí, CUP i 
no adscrit) i 10 abstencions (CSQP)  

 

5. No donar instruccions, recomanacions o ordres, ni orals ni escrites, que 
tinguin per finalitat que els treballadors públics es vegin involucrats en la 
comunicació i utilització de dades personals dels ciutadans per a la 
injustificada elaboració i revelació a terceres persones de censos i llistes 
electorals diferents als previstos en la Llei Orgànica 5/1985 del Règim 
Electoral General. 

 
Rebutjat: 36 vots a favor (Cs, PPC), 81 en contra (JXSí, CUP i CSQP) 
i 17 abstencions (PSC i no adscrit)  

 

 


