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Decret llei 6/2018, del 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen 
aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament 
de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària
203-00006/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 21741 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.11.2018

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 20 de novembre de 2018, 
ha pres coneixement del Decret llei 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus de 
gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de 
préstecs o crèdits amb garantia hipotecària, publicat al DOGC 7748, i ha manifes-
tat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que 
estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 16 de novembre 
de 2018.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 13 de novembre de 2018, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG18VEH1293 Projecte de decret llei relatiu al tipus de grava-
men aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de préstecs 
o crèdits amb garantia hipotecària.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 14 de novembre de 2018.

Decret llei 6 /2018, de 13 novembre, relatiu al tipus de gravamen 
aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de 
préstecs o crèdits amb garantia hipotecària.

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que 

estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

Decret llei 

Preàmbul 
El reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-

mentats, aprovat pel Reial decret 828/1995, de 29 de maig, establia en el seu article 
68.2 que el subjecte passiu de l’impost sobre actes jurídics documentats, en la seva 
modalitat de documents notarials, era el prestatari en cas d’escriptures de constitu-
ció de préstec amb garantia hipotecària.

Aquest precepte ha estat anul·lat pel Tribunal Suprem en les sentències recents 
1505/2018, de 16 d’octubre, 1523/2018, de 22 d’octubre i 1531/2018, de 23 d’octubre. 
Posteriorment, el mateix Tribunal Suprem ha canviat el criteri i ha resolt que torna 
a ser el prestatari el contribuent de l’impost.

Aquesta situació ha portat al Govern de l’Estat a aprovar el Reial decret llei 
17/2018, de 8 de novembre, mitjançant el qual es modifica l’article 29 del text refós 
de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
establint que, en les escriptures de préstec amb garantia hipotecària, és el presta-
mista el subjecte passiu de l’impost. Aquesta previsió normativa ha entrat en vigor 
el 10 de novembre d’enguany.
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D’altra part, en exercici de la capacitat normativa en matèria de tributs cedits 
delegada per l’Estat a les comunitats autònomes, la Generalitat de Catalunya ha 
aprovat diferents tipus impositius de la modalitat d’actes jurídics documentats, es-
tablint-ne de reduïts en determinats supòsits: en el cas de documents d’adquisició 
d’habitatges declarats protegits, inclosos també dels documents del préstec hipote-
cari atorgat per adquirir-los; i, en el cas de documents que formalitzen la constitució 
i la modificació de préstecs hipotecaris atorgats a favor de contribuents de trenta-dos 
anys o menys o amb una discapacitat acreditada igual o superior al trenta tres, per a 
l’adquisició de llur habitatge habitual. En tots aquests supòsits la voluntat del legis-
lador era reduir la càrrega fiscal per a determinats contribuents, en atenció a la seva 
capacitat econòmica. Ara bé, aquesta finalitat queda desvirtuada des del moment en 
què esdevé contribuent del tribut l’entitat prestamista.

El Decret llei suprimeix, en conseqüència, els tipus reduïts esmentats anterior-
ment, de forma i manera que els documents que formalitzen l’atorgament de prés-
tecs amb garantia hipotecària estan subjectes al tipus general de gravamen –quota 
gradual, actes jurídics documentats– de l’1,5 per 100.

Tenint en compte, d’una part, la situació d’inseguretat jurídica originada pels 
pronunciaments judicials i, d’una altra, la modificació normativa efectuada per l’Es-
tat, es considera que concorre la circumstància d’extraordinària i urgent necessitat 
per tal d’aclarir els tipus impositius aplicables aprovats per la Generalitat de Cata-
lunya.

El Decret llei conté un article i una disposició final, d’entrada en vigor, en la qual 
es preveu una vacatio legis inferior a l’ordinària, atenent la seva excepcionalitat i 
urgència.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 
d’acord amb el Govern, 

Decreto: 

Article únic 
Se suprimeixen les lletres a) i d) de l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desem-

bre, de mesures fiscals i administratives.

Disposició final 
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 13 de novembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i 

Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Comunicat al secretari del Govern, art. 38.2 Llei 13/2008
2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 13.11.18
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, de data 12.11.18
4. Memòria justificativa i econòmica, de data 12.11.18.
5. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda, de data 12.11.18 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.


