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ris de pòlisses d’assegurances de vida, sempre que concorrin en el subjecte passiu 
els requisits següents: 

a) Que estigui comprès en els grups I i II que defineix l’article 2 de la present llei, 
o en el supòsit d’assimilació que estableix l’article 59 d’aquesta Llei.

b) Que la seva base imposable no sigui superior a 150.000 euros.
c) Que el seu patrimoni preexistent estigui comprès en el primer tram de l’escala 

que estableix l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei de l’Estat 29/1987, del 18 de desem-
bre, de l’impost sobre successions i donacions.

L’import d’aquesta reducció de la base imposable consistirà en una quantitat va-
riable, l’aplicació de la qual determini una base liquidable d’import zero.

En els supòsits en què escaigui aplicar el tipus mitjà efectiu de gravamen per 
desmembrament de domini o acumulació de donacions a la successió, el límit de 
150.000 euros que preveu el paràgraf b estarà referit al valor íntegre dels béns que 
siguin objecte d’adquisició.»

Disposició derogatòria
1. Es deroga la Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010, del 

7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions.
2. Es deroga l’article 122.6 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor el primer dia de l’exercici fiscal immediatament pos-

terior a aquell en què hagi estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputa-

da, Andrea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de mesures fiscals en relació a l’impost de 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Exposició de motius
En l’actualitat hi ha una gran varietat d’operacions que es troben subjectes al pa-

gament de l’impost sobre transmissions patrimonials i al d’actes jurídics documen-
tats. Especialment però, els ciutadans han de fer front a aquest impost en operacions 
patrimonials oneroses tan freqüents, i necessàries alhora, com l’adquisició de béns 
immobles a través de la compravenda.

La situació del mercat immobiliari està fixada per un conjunt de variables que 
s’escapen de la regulació que a través de les competències de la Generalitat pot rea-
litzar el Parlament de Catalunya. Diversos són els problemes que pateix el mercat 
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immobiliari al nostre país, però sens dubte un dels principals inconvenients és l’ele-
vat preu dels béns immobles.

És evident que l’administració pública no pot intervenir el preu del mercat immo-
biliari, però pot contribuir a través de la fiscalitat a facilitar que determinats sectors 
de la societat tinguin majors facilitats en l’accés a l’adquisició de béns immobles.

La voluntat d’aquesta proposició de llei és reduir el tipus impositiu de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que grava les trans-
missions patrimonials oneroses en la compravenda de béns immobles. Aquesta re-
baixa de l’impost es materialitza a través d’una reducció del tipus general, però tam-
bé a través d’una reducció del tipus impositiu quan l’adquirent dels béns immobles 
siguin col·lectius especialment sensibles i vulnerables com famílies nombroses, per-
sones amb disminució física, psíquica o sensorial o joves menors de trenta-dos anys.

Així doncs aquesta proposició de llei pretén modular a la baixa aquest impost de 
manera que el tipus impositiu aplicable amb caràcter general a la transmissió d’im-
mobles passa a ser del 8%, mentre que si es tracta d’habitatges amb protecció oficial, 
el tipus passa a ser del 6%.

En aquest sentit, aquesta proposició de llei, a través dels articles 2 a 4, preveu 
també la reducció del tipus impositiu al 4% en els casos concrets de que tracti de 
l’adquisició d’habitatge habitual per a famílies nombroses, persones amb discapaci-
tat o joves de fins a 32 anys, alhora que corregeix els topalls de renda per aplicació 
d’aquests tipus reduïts que no s’havien actualitzat des de la seva implantació els anys 
2001en els dos primers casos i 2002 en el darrer.

Article 1. Modificació de l’article 32 de la Llei 25/1998, de 31 de 
desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro
Es modifica l’article 32 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures ad-

ministratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta redactat de la manera següent: 
«En els termes de l’article 49.1.a de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 de desem-

bre, 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, s’aproven els tipus de gravamen següents de l’impost sobre transmissions 
patrimonials oneroses: 

»a) La transmissió d’immobles, i la constitució i la cessió de drets reals que recai-
guin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 8%.

»b) La transmissió d’habitatges amb protecció oficial, així com la constitució i 
la cessió de drets reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa 
al tipus del 6%.

»c) La transmissió de béns mobles, així com la constitució i la cessió de drets 
reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 5%.»

Article 2. Modificació de l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 21/2001, de 
28 de desembre, de mesures fiscals i administratives
Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de 

mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent: 
«1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble que hagi de cons-

tituir l’habitatge habitual d’una família nombrosa és del 4 per 100, sempre que es 
compleixin simultàniament els requisits següents: 

»a) El subjecte passiu ha d’ésser membre de la família nombrosa.
»b) La suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i fami-

liars, corresponents als membres de la família nombrosa en la darrera declaració 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques no ha d’excedir de 45.000 euros. 
Aquesta quantitat s’ha d’incrementar de 15.000 euros per cada fill que excedeixi del 
nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tin-
gui la condició legal de nombrosa.»
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Article 3. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 6 de la Llei 21/2001, 
de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives
Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 6 de la Llei 21/2001, de 28 de desem-

bre, de mesures fiscals i administratives, que resten redactats de la manera següent: 
«1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble que hagi de cons-

tituir l’habitatge habitual del contribuent que tingui la consideració legal de persona 
amb disminució física, psíquica o sensorial, és del 4 per 100. També s’aplica aquest 
tipus impositiu, quan la circumstància de minusvalidesa esmentada concorri en al-
gun dels membres de la unitat familiar del contribuent.

»2. És un requisit per a l’aplicació d’aquest tipus que la suma de les bases impo-
sables totals, menys els mínims personals i familiars, corresponents als membres de 
la unitat familiar en la darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques no excedeixi els 45.000 euros.»

Article 4. Modificació de l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 31/2002, de 
30 de desembre, de mesures fiscals i administratives
Es modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de 

mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent: 
«1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble que hagi de cons-

tituir l’habitatge habitual del subjecte passiu és del 4% si en la data de meritació 
de l’impost aquest té trenta-dos anys o menys, sempre que la base imposable total, 
menys el mínim personal i familiar en la seva darrera declaració de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques no excedeixi els 45.000 euros.»

Disposicions finals

Primera. Refosa de la normativa reguladora de l’impost de 
transmissions patrimonials i l’impost d’actes jurídics i documentats
S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any a comptar a partir de l’en-

trada en vigor d’aquesta Llei, refongui en un text únic les lleis que regulen de ma-
nera parcial l’impost de transmissions patrimonials i l’impost d’actes jurídics i do-
cumentats.

Segona. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Tercera. 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, 19 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, An-

drea Levy Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

Proposició de llei de supressió de diversos impostos
202-00052/12

PRESENTACIÓ: SP PPC
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A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputa-

da, Andrea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Par-


