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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 DEL PSC-Units SOBRE LA POLÍTICA FISCAL (Tram. 

302-00027/12)  

 

OBJECTIU DE DÈFICIT i REGLA DE DESPESA 

El Parlament de Catalunya: 

1. Trasllada als partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Diputats 

la necessitat de permetre el debat en lectura única, al ple del Congrés, de la 

modificació de l'article 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera evitant el veto en el debat per part de la Mesa del 

Congrés, i així poder disposar de prop de 500 milions d'euros més l'any 2019 

per a polítiques socials i lluita contra la desigualtat.  

Aprovat: 85 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP  ) i 44 en 

contra (Cs, CUP i PPC) 

 

2. Trasllada als partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Diputats 

la necessitat de donar suport a la modificació de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera per ampliar el límit de la regla de 

depesa i poder augmentar la inversió social en educació, sanitat, habitatge i 

lluita contra la desigualtat a Catalunya, més enllà dels topalls actuals» 

Aprovat: 85 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP  ) i 44 en 

contra (Cs, CUP i PPC) 

 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

3. Negociar amb el Govern de l'Estat un objectiu de dèficit superior al 0,1% del 

PIB per l'any 2019 per poder disposar de gairebé 500 milions d'euros més per a 

polítiques socials i lluita contra la desigualtat 

Rebutjat: 25 vots a favor (PSC-Units i CatECP) i 104 en contra (Cs, 

JxCat, ERC, CUP i PPC) 

DEUTES PENDENTS PER PART DE L’ESTAT 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
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4. Reclamar al Govern de l’Estat un calendari per tal de transferir a la Generalitat 

la totalitat dels fons que resten pendents d’abonar a Catalunya, i en especial els 

derivats de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia.  

Aprovat: 25 vots a favor (PSC-Units i CatECP), 4 en contra (CUP) i 100 

abstencions (Cs, JxCat, ERC i PPC) 

LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

5. Lluitar contra el frau fiscal impulsant mecanismes que fomentin la 

conscienciació fiscal, la implicació i col·laboració social en la prevenció i 

l’activitat de control tributari, i l’augment des recursos per fer front a la 

inspecció fiscal.  

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

 

6. Aprovar, en el termini de 6 mesos, el nou Pla de prevenció i reducció del frau 

fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries per al període 2019-2022, 

i presentar l’avaluació del Pla del període 2015-2018 durant el primer trimestre 

del 2019 a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 60 en 

contra (JxCat i ERC) 

MESURES FISCALS I FINANCERES 2019 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

7. Presentar en el projecte de Llei de mesures fiscals i financeres per al 2019: 

 

a. Una proposta de reforma de l’impost de successions i donacions que 

esdevingui més justa i progressiva a partir d’una reducció significativa i 

selectiva dels beneficis fiscals derivats de la normativa catalana, gravant 

més les herències altes per tal d’augmentar la recaptació en uns 300 

milions d’euros aproximadament. 

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP) i 100 en 

contra (Cs, JxCat, ERC i PPC) 

 

b. Una proposta de reforma de l’IRPF per tal que esdevingui un impost més 

just i progressiu, especialment amb les rendes més altes. 
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Aprovat: 30 vots a favor (PSC-Units, CatECP, CUP i 1 diputat del 

PPC), 3 en contra (PPC) i 96 abstencions (Cs, JxCat i ERC) 

 

8. Presentar durant el proper any 2019 una reforma fiscal verda com a estratègia 

per fomentar l’eficiència energètica i la reducció dels gasos hivernacle, millorant 

les figures impositives i la seva capacitat de recaptació pel que fa a la imposició 

mediambiental.  

Aprovat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 4 en contra (PPC) i 

96 abstencions (Cs, JxCat i ERC) 

 

9. Reduir els beneficis fiscals clarament regressius que deriven de la normativa 

catalana i presentar un estudi del seu impacte a la Comissió d’Economia i 

Hisenda, en els propers 3 mesos. 

Aprovat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 4 en contra (PPC) i 

96 abstencions (Cs, JxCat i ERC) 
 

10.  Desplegar durant l'any 2019 mitjançant iniciatives legislatives prèviament 

consensuades amb els agents socials, les mesures fiscals que estan recollides 

en la llei 21/2015 del 29 de Juliol de finançament del sistema de transport 

públic de Catalunya per impulsar, amb recursos econòmics, el foment i el 

finançament del transport públic. 

 
Acceptació esmena 1 del GP de Catalunya en Comú Podem 

 

Aprovat: 66 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i 1 diputat del 

PPC) i 63 en contra (JxCat, ERC i PPC) 

 

 

 

 


