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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 CatECP SOBRE LA POLÍTICA FISCAL (Tram. 300-

00062/12) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Posar en marxa una reforma fiscal progressiva i amb fiscalitat ambiental 

amb l’objectiu de reduir les desigualtats a Catalunya i aconseguir els 

recursos necessaris perquè els pressuposts de la Generalitat de l’any 2019 

puguin revertir les retallades i blindar serveis públics.  

Aprovat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 3 vots en contra 

(PPC) i 94 abstencions (Cs, JxCat i ERC) 

2. Augmentar mig punt el tipus de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats per a 

la constitució de préstecs hipotecaris, l’anomenat impost sobre les 

hipoteques, que després de la darrera reforma recau sobre les entitats de 

crèdit i no sobre els clients, i ha esdevingut un impost a la banca.   

Aprovat: 89 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 37 

en contra (Cs i PPC) 

3. Reformar l’impost de successions i donacions eliminant privilegis fiscals en 

forma de bonificacions amb l’objectiu de recuperar la recaptac ió d’abans de 

les darreres reformes de 2011 i 2014, arribant a una recaptació de 475,5M 

d’euros més.  

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC- Units, CatECP i CUP) i 97 en contra 

(Cs, JxCat, ERC i PPC) 

4. Impulsar una reforma de l’IRPF que afecti només al 2% de la població, en el 

mateix sentit que el Govern del País Valencià, on les rendes de més de 

120.000 euros paguin el 25,5%, amb l’objectiu de reduir la desigualtat i 

augmentar la recaptació de la Generalitat.  

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 63 en contra 

(JxCat, ERC i PPC) i 34 abstencions (Cs) 

5. Modificar la Llei del canvi climàtic de manera urgent per tal de permetre 

posar en marxa l’impost de vehicles contaminants durant l’any 2019. 

Aprovat: 89 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 37 

en contra (Cs i PPC) 
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6. Desenvolupar la Llei de finançament de transport públic, posant en marxa 

un recàrrec del 50% de la taxa turística per tal que els i les turistes 

col·laborin en la promoció i inversions del transport públic.  

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP) i 97 en contra  

(Cs, JxCat, ERC i PPC) 

7. Reclamar al Govern de l’Estat el 50% de l’augment de la recaptació del 

gravamen de l’augment de la tarifa del 23% al 27% dels estalvis de més de 

140.000 euros i que suposaria 45,2M per a Catalunya.  

Aprovat: 85 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP), 37 en 

contra (Cs i PPC) i 4 abstencions (CUP) 

8. Implementar noves mesures de lluita contra el frau fiscal a través de 

l'increment de recursos que permetin l'augment del control tributari i 

comportin reduir la bretxa fiscal dels impostos gestionats per l'Agència 

Tributària de Catalunya, per exemple reduir el frau en les valoracions 

immobiliàries. 

S’accepta l’esmena 1 de GP Socialistes i Units per Avançar 

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 

3 abstencions (PPC) 

9. Donar compliment a les disposicions finals onzena i dotzena de la Llei del 

canvi climàtic 6/2017 per tal que durant el 2019 entri en vigor l'impost 

sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte 

d'hivernacle i l'impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells. 

S’accepta l’esmena 2 de GP Socialistes i Units per Avançar 

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP) i 97 en contra 

(Cs, JxCat, ERC i PPC) 


