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gar préstecs a les empreses de l’economia social de Catalunya. A aquest efecte, el 
Departament d’Empresa i Treball ha de tenir formalitzat un conveni amb les entitats 
financeres per constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Depar-
tament d’Empresa i Treball.

b) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici del 2023, fins a una 
quantia màxima global de 30.000.000,00 d’euros, a favor d’entitats financeres per 
atorgar préstecs a les empreses del sector industrial i de serveis a la producció de 
Catalunya. A aquest efecte, el Departament d’Empresa i Treball ha de tenir forma-
litzat un conveni amb les entitats financeres per constituir un fons de garantia amb 
càrrec als pressupostos del Departament d’Empresa i Treball.

c) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici del 2023, fins a una 
quantia màxima global de 7.748.934,19 euros, a favor d’Instruments Financers per a 
Empreses Innovadores, SLU (IFEM) per formalitzar operacions de finançament per 
a empreses fruit de la recerca. El Departament de Recerca i Universitats ha de tenir 
signat un conveni per donar continuïtat a la utilització del fons de garantia que ja hi 
ha, gestionat per l’Institut Català de Finances mitjançant Instruments Financers per 
a Empreses Innovadores, SLU.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el’1 de gener de 2023.

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, 20 de desembre de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Natàlia Mas 

i Guix, consellera d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Comunicat al secretari del Govern.
2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 20.12.22.
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008.
4. Informe jurídic de 19.12.22.
5. Ordre d’inserció al DOGC.
6. Certificat del Secretari del Govern.
7. Publicació al DOGC de data 22.12.22.

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

Decret llei 16/2022, del 20 de desembre, de mesures urgents 

en l’àmbit de l’impost sobre el patrimoni

203-00034/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 80821 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.01.2023

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de gener de 2023, ha 
pres coneixement del Decret llei 16/2022, del 20 de desembre, de mesures urgents 
en l’àmbit de l’impost sobre el patrimoni, publicat al DOGC 8818 (22.12.2022), i ha 
manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 23.12.2022.
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A la Mesa del Parlament
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 20 de desembre de 2022, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera d’Economia i Hisenda, s’aprova la iniciativa SI-

G22ECO2183 - Projecte de decret llei de mesures urgents en l’àmbit de l’impost 
sobre el patrimoni.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 16/2022, de 20 de desembre, de mesures urgents en l’àmbit 
de l’impost sobre el patrimoni

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que els decrets lleis 

són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
L’article 47.1.b de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el 

sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb 
estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, delega en les 
comunitats autònomes la capacitat normativa per a regular determinats elements de 
l’impost sobre el patrimoni. En exercici d’aquestes facultats, mitjançant el Decret 
llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten 
l’impost sobre el patrimoni, es va aprovar l’escala de gravamen vigent a Catalunya.

Ara, mitjançant aquest decret llei s’introdueix un darrer tram a la tarifa de l’im-
post, modificació que s’efectua en atenció a la creació per l’Estat de l’impost tempo-
ral de solidaritat de les grans fortunes i amb la finalitat que els ingressos derivats del 
major esforç fiscal dels contribuents catalans que suposa la creació d’aquest tribut 
estatal romanguin a Catalunya.

Per altra banda, es pren en consideració que, a més de la finalitat recaptatòria 
(fonamentada en el principi de solidaritat dels que disposen d’una major capacitat 
econòmica), es diu que el nou impost estatal té també una clara finalitat harmonit-
zadora, que pretén reduir les diferències que es donen en l’impost sobre el patrimoni 
entre les diferents comunitats autònomes. Aquest segon objectiu no hauria d’ésser 
aplicable a Catalunya, que ha mantingut l’impost sobre el patrimoni des del seu inici 
amb l’objectiu de sustentar la capacitat redistributiva del sistema fiscal català.

Tenint en compte els motius exposats, aquest Decret llei preveu que la nova tarifa 
tingui una vigència temporal coincident amb l’impost estatal.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals sota la forma de decret llei en cas d’una necessitat extraordinària i urgent. 
En aquest cas, la urgent i extraordinària necessitat està justificada, per una banda, en 
el fet que, si l’impost estatal entra en vigor per a aquest exercici, cal tenir aprovada 
la norma abans del 31 de desembre, data de la meritació del tribut; i, per una altra 
banda, en la necessitat de disposar de més ingressos per a fer front a les despeses 
públiques en la situació econòmica actual.

En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, a proposta de la consellera d’Economia i Hisenda i amb la deliberació 
prèvia del Govern,
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Decreto: 

Article 1. Tarifa de l’impost sobre el patrimoni
La base liquidable de l’impost es grava amb els tipus de l’escala següent: 

Base liquidable 
fins a (€) Quota (€) 

Resta de base 
liquidable fins a (€)

Tipus aplicable 
(percentatge) 

0,00 0,00 167.129,45 0,210
167.129,45 350,97 167.123,43 0,315 

334.252,88 877,41 334.246,87 0,525 
668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945 

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365
2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785 
5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205 

10.695.996,06 192.853,82 9.304.003,94 2,750 
20.000.000,00 448.713,93 en endavant 3,480

Article 2. Vigència 
La tarifa aprovada en l’article 1 és aplicable en els dos primers exercicis de l’im-

post sobre el patrimoni que es meritin a partir de l’entrada en vigor de l’impost tem-
poral de solidaritat de les grans fortunes.

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 s’apliqui aquest Decret llei coo-
perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin com-
plir.

Barcelona, 20 de desembre de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Natàlia Mas 

i Guix, consellera d’Economia i Hisenda

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

Decret llei 17/2022, del 20 de desembre, pel qual s’estableixen 

mesures d’adaptació a l’impost sobre el dipòsit de residus en 

dipòsits controlats, la incineració i la coincineració, i per a la 

subrogació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat en el 

conveni regulador del finançament i l’explotació de la xarxa 

d’abastament de la Llosa del Cavall

203-00035/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 81104 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.01.2023

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de gener de 2023, ha 
pres coneixement del Decret llei 17/2022, del 20 de desembre, pel qual s’estableixen 
mesures d’adaptació a l’impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la 
incineració i la coincineració, i per a la subrogació de l’Ens d’Abastament d’Aigua 
Ter-Llobregat en el conveni regulador del finançament i l’explotació de la xarxa 
d’abastament de la Llosa del Cavall, publicat al DOGC 8823 (30.12.2022), i ha ma-
nifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 02.01.2023.


