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Proposició de llei per a l’eliminació dels mòduls prefabricats dels 
centres educatius públics de Catalunya
202-00038/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.02.2019 al 14.02.2019).
Finiment del termini: 15.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00039/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.02.2019 al 14.02.2019).
Finiment del termini: 15.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i 
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.02.2019 al 14.02.2019).
Finiment del termini: 15.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives
202-00041/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 27041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, 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 de modificació de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, 
de mesures fiscals i administratives

Antecedents

Objecte de la proposició de llei
L’objecte d’aquesta proposició de llei és reformar el tipus de gravamen de l’im-

post d’actes jurídics documentats aplicable als documents que formalitzin l’atorga-
ment de préstecs amb garantia hipotecària.

Normativa afectada
Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
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Capacitat normativa
La legislació vigent reconeix competències normatives a les comunitats autò-

nomes en matèria de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics do-
cumentats a l’article 19, apartat dos. d, de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, 
de finançament de les comunitats autònomes i a l’article 49 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 deter-
minades normes tributàries.

En relació a la modalitat del tribut referida als actes jurídics documentats, les 
lleis esmentades reconeixen la potestat normativa de les comunitats autònomes de 
regular el tipus de gravamen aplicable als documents notarials a l’article 49, apar-
tat 1, lletra a de la norma vigent de regulació del sistema de finançament autonòmic, 
i a l’esmentat article 19, apartat dos. d, de la Llei orgànica 8/1980.

D’altra banda, la Disposició Addicional Setena de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, així com la Llei 16/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de 
l’Estat a la Comunitat Autònoma de Catalunya i de fixació de l’abast i les condicions 
de la cessió, estableixen que l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats és un tribut amb rendiment íntegrament cedit a la Comunitat Au-
tònoma de Catalunya.

Necessitat i incidència social
La modificació per part del Govern de l’Estat de la regulació de l’impost sobre 

transmissions patrimonials i actes jurídics documentats respecte al fet imposable 
corresponent als documents notarials de formalització de préstecs amb garantia hi-
potecària, la qual determina al creditor com a subjecte passiu de l’impost en aquests 
supòsits, és a dir, a les entitats bancàries, obre una finestra d’oportunitat per tal de 
gravar aquests fets amb un tipus impositiu major. D’aquesta manera, s’incrementa la 
recaptació tributària de la Generalitat de Catalunya amb una modificació que aug-
menta la pressió fiscal únicament sobre les entitats que han estat les principals cau-
sant de la crisi econòmica de 2008 i de les seves conseqüències socials.

Exposició de motius

I
L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats és un tri-

but estatal indirecte que grava tres modalitats de fets imposables consistents en les 
transmissions patrimonials oneroses, les operacions societàries i els actes jurídics 
documentats.

Respecte a aquest tercer àmbit, l’Estat ha cedit a les comunitats autònomes la 
capacitat normativa de regular el tipus de gravamen dels documents notarials a tra-
vés de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats 
autònomes i 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.

En l’actualitat, aquesta potestat de regulació es concreta a Catalunya en la Llei 
21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, la qual estableix 
en el seu article setè el tipus de gravamen de l’impost sobre transmissions patrimo-
nials i actes jurídics documentats aplicable als documents notarials. El precepte es-
mentat va ser modificat pel 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, de tal manera que actualment existeix, 
segons determina l’apartat b de l’article 7 de la Llei 21/2001, un tipus incremen-
tat del 2,5% aplicable a aquells documents en què s’hagi renunciat a l’exempció en 
l’IVA d’acord amb el que disposa l’article 20.2 de la Llei de l’Estat 37/1992, del 28 
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit; un tipus bonificat del 0,1% recollit a 
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l’apartat c pel cas de documents que formalitzin la constitució i la modificació de 
drets reals a favor d’una societat de garantia recíproca amb domicili social a Cata-
lunya; i, finalment, un tipus general regulat per l’apartat e de l’1,5%.

Aquesta reforma implementada a través del Decret llei 6/2018 que va eliminar 
els tipus reduïts inclosos als incisos a i d de l’article comentat, responia a la modifi-
cació aprovada pel Govern de l’Estat a través del Reial Decret-llei 17/2018, de 8 de 
novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l’impost sobre transmis-
sions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legislatiu 
1/1993, de 24 de setembre. Amb aquesta norma el govern estatal va determinar que, 
en el cas de les escriptures de constitució de préstecs amb garantia hipotecària, es 
considera subjecte passiu de l’impost al prestador. Així es superava la situació d’in-
seguretat jurídica generada al respecte pel Tribunal Suprem que va resoldre en con-
tra de tres sentències pel propi òrgan judicial que en aquest cas l’impost havia de ser 
abonat pels deutors del préstec.

No podem oblidar que la crisi econòmica de 2008, que s’ha saldat amb un rescat 
bancari que ha costat a l’Estat aproximadament 64.000 milions d’euros, segons l’úl-
tima publicació al respecte del Banc d’Espanya, ha augmentat significativament la 
desigualtat social, la qual segueix una tendència creixent que requereix de l’actuació 
inexcusable dels poders públics. Aquesta realitat posa de manifest que les entitats 
bancàries, en part causant de la crisi financera degut a la seva política irresponsable 
de generació de riscos sistèmics amb l’objectiu d’augmentar els seus beneficis pri-
vats, han estat les principals beneficiades de les mesures implementades per superar 
la crisi econòmica mentre que la ciutadania ha patit una degradació rellevant de les 
seves condicions de vida i un augment de les taxes d’exclusió social.

En aquest context, per tal de reduir les desigualtats amb polítiques decidides de 
redistribució de la riquesa, l’augment de l’impost d’actes jurídics documentats en els 
casos en què el subjecte passiu són les entitats bancàries és una mesura de justícia 
que tradueix la necessària responsabilitat corporativa de la banca en aportacions 
concretes a la societat i que tindrà efectes mínims sobre els seus resultats empresa-
rials, si tenim en compte els seus beneficis ingents que arriben a 8.600 milions d’eu-
ros durant els primers sis mesos de 2018.

L’augment proposat en el tipus aplicable a les escriptures de constitució de prés-
tec amb garantia hipotecària al 2%, generaria un increment de la recaptació en 
aproximadament 76.000.000 d’euros, és a dir, un 20% més de recaptació total per 
l’impost d’actes jurídics documentats, en base a les dades de l’última Memòria Tri-
butària de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats publi-
cada pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda corresponents 
a l’exercici 2016.

En un context de creixement de les desigualtats, la reforma proposada és un 
exemple d’una política real per augmentar els ingressos de la Generalitat i així ga-
rantir els serveis públics i les polítiques socials mitjançant modificacions normatives 
que exigeixin un major esforç fiscal a les rendes més elevades, en aquest cas, a les 
entitats bancàries.

II
La proposta incorpora una única modificació referida a l’article 7 de la Llei 

21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, de tal manera que 
es crea un nou tipus de gravamen del 2% per a l’impost sobre actes jurídics docu-
mentats aplicable als documents que formalitzin l’atorgament de préstecs amb ga-
rantia hipotecària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposició de llei

Article únic. Modificació de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives
S’introdueix a l’actual article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesu-

res fiscals i administratives, una nova lletra e amb el contingut que s’indica i es mo-
difica l’enumeració de l’incís posterior amb l’ordre següent: 

«e) El 2%, en el cas d’escriptures de préstec amb garantia hipotecària.
f) L’1,5%, en el cas d’altres documents.»

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 2/2019, del 22 de gener, de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per tal 
d’incorporar mesures contra els trastorns de la conducta alimentària
203-00010/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 27317 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.01.2019

Acord: La Mesa ha pres coneixement del Decret llei 2/2019, de 22 de gener, del Codi 
de consum de Catalunya, per tal d’incorporar mesures contra els trastorns de la con-
ducta alimentària, publicat al DOGC 7795, i ha manifestat que el termini de 30 dies 
perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del Re-
glament del Parlament s’inicia el dia 25 de gener de 2019.

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 22 de gener de 2019, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera d’Empresa i Coneixement, s’aprova la iniciativa 

SIG19EMC0027 Projecte de decret llei de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya, per tal d’incorporar mesures contra els 
trastorns de la conducta alimentària.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 24 de gener de 2019.

Decret llei 2/2019, de 22 de gener, de modificació de la Llei 22/2010, 
de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per tal d’incorporar 
mesures contra els trastorns de la conducta alimentària.

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

amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo 
el següent


