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veu GP PSC-Units; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP; Xavier Gar-
cía Albiol, representant SP PPC; Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, José María Cano Navarro, diputat, Antonio 

Espinosa Cerrato, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la propo-
sició de llei següent: 

Proposició de llei de la redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat

Exposició de motius
Al llarg dels anys, la Comunitat Autònoma de Catalunya ha vingut exercint la 

seva potestat legislativa en matèria tributària dins del marc que la Constitució Espa-
nyola i la Llei 22/2009 de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finan-
çament de les Comunitats Autònomes de règim comú. Com a conseqüència d’aquest 
exercici, s’ha aprovat un nombre de lleis que regulen aspectes parcials dels diferents 
impostos cedits per l’Estat, moltes vegades de manera inconnexa i aïllada.

Aquesta situació ha portat a una dispersió normativa inassumible que provoca 
inseguretat jurídica per al ciutadà i el nostre teixit empresarial i industrial, augmen-
tant a més els costos d’assessorament i compliment normatiu. Així, amb la lloable 
excepció de l’Impost sobre Successions i Donacions, les disposicions normatives 
de les quals van ser refoses en la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions i el seu reglament de desenvolupament (Decret 
414/2011, de 13 de desembre), la resta d’impostos estan regulats a través d’un mosaic 
de normes de diferent rang i antiguitat. A més, aquestes disposicions estan moltes 
vegades descoordinades entre si i són difícils de trobar perquè es troben en lleis que 
no regulen específicament un impost sinó que es van aprovar amb una altra finalitat 
i, no obstant això, van incorporar en algun punt del seu articulat una modificació 
parcial de l’impost.

Aquesta situació s’està resolent a d’altres Comunitats Autònomes mitjançant 
l’aprovació de textos refosos que recullin la totalitat de normes tributàries vigents 
per a cadascun dels tributs.

La present llei conté un sol article.

Proposició de llei de la redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’estat 

Article únic. Autorització per refondre la normativa reguladora dels 
tributs cedits vigents a Catalunya
S’autoritza el Govern perquè, d’acord amb la potestat que li confereix l’article 63 

de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el termini de 9 mesos a partir de l’entrada 
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en vigor d’aquesta llei, refongui en un text únic la normativa pròpia amb rang de llei 
reguladora dels tributs cedits per l’Estat.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; José María Cano Navarro, Antonio Espino-

sa Cerrato, diputats, GP Cs

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 21912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, J. Lluís Salva-

dó i Tenesa, portaveu a la Comissió d’Economia i Hisenda del Grup Parlamentari 
Republicà,d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits

Exposició de motius
En el marc de les seves competències, la Generalitat de Catalunya ha aprovat 

diverses lleis que regulen els tributs cedits. En els temps, la legislació tributària ha 
adquirit una extraordinària complexitat que en dificulta no sols el coneixement i la 
comprensió per part dels ciutadans, sinó fins i tot per part dels operadors jurídics. 
Per millorar la seguretat jurídica i la coherència normativa, i per atorgar la claredat 
necessària i la màxima simplicitat possible és convenient ordenar i refondre el con-
junt de les normes vigents que regulen els impostos cedits a Catalunya.

Cal tenir present que el dret tributari és sotmès a canvis constants, i per tal de 
mantenir ordenat i sistematitzat el dret fiscal cal facultar al Govern a harmonitzar-lo 
aplicant els criteris d’estructura i sistematització de la normativa de rang legal con-
forme a les regles que deriven del marc jurídic vigent.

Article únic. Autorització per a refondre la normativa reguladora dels 
tributs cedits vigent a Catalunya 
1. S’autoritza el Govern perquè, en el termini de 9 mesos, a partir de l’entrada en 

vigor d’aquesta llei, refongui en un text únic la normativa pròpia amb rang de llei 
reguladora dels tributs cedits.

2. L’autorització per a la refosa inclou també la facultat de regularitzar-ne, acla-
rir-ne i harmonitzar-ne el contingut, tot aplicant criteris d’estructura i sistematització 
de l’articulat conforme a les regles que deriven del marc jurídic vigent.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu a la CEH, 

GP ERC 


