
CEH
DOSSIER

Sessió 4, dimecres 17 d’octubre de 2018

Comissió d’Economia i Hisenda

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques. 
Tram. 250-00085/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 38, 20; esmenes: 
BOPC 122, 9).

2. Proposta de resolució sobre l’impuls de figures fiscals en el marc del desplegament 
de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya. Tram. 
250-00148/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 63, 16; 
esmenes: BOPC 120, 28).

3. Proposta de resolució sobre la destinació d’immobles de la Generalitat provinents 
d’herències intestades a habitatge públic. Tram. 250-00181/12. Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les es-
menes presentades (text presentat: BOPC 84, 27; esmenes: BOPC 122, 9).

4. Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les disposicions legals 
en matèria de tributs cedits per l’Estat. Tram. 250-00238/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 106, 41; esmenes: BOPC 161, 7).

5. Proposta de resolució sobre la implantació de la metodologia BIM a l’Administració. 
Tram. 250-00255/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 112, 25; esmenes: 
BOPC 161, 7).

6. Proposta de resolució sobre les herències intestades. Tram. 250-00279/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 126, 74; esmenes: BOPC 161, 8).

7. * Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president i conseller d’Economia i Hisenda sobre les funcions i les activitats que des-
envolupa l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics i els recursos amb què 
comptes. Tram. 354-00020/12. José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Sol·licitud de compareixença de Marina Molina, en representació del Grup Funda-
ció Ramon Noguera, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre 
la problemàtica de la contractació pública en el tercer sector. Tram. 356-00012/12. 
Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.

* Si s’escau, la presidenta proposarà l’ampliació de l’orde del dia amb la substanciació de la sessió informa-
tiva amb el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda sobre les funcions i les activitats que desenvolupa 
l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics i els recursos amb què compta (tram. 354-00020/12), 
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Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’Àrea d’Avaluació Econòmica de 
Polítiques Públiques
250-00085/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Antonio Espinosa Cerrato, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’Àrea 
d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques, per tal que sigui substanciada da-
vant la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
La ciutadania té dret a conèixer com es gestionen els seus diners i a col·laborar 

en la millora de la qualitat de serveis tan essencials com l’educació, la sanitat o els 
transports.

Tanmateix, els ciutadans segueixen sense tenir les eines necessàries per jutjar 
l’eficiència dels serveis públics que es financen amb els seus impostos i els criteris 
utilitzats per invertir els diners de tots. Ni tan sols els diputats disposen d’una eina 
d’aquestes característiques.

Alhora, són constants els casos i exemples en què es posa de manifest una gestió 
ineficaç que suposa pèrdues milionàries per a les arques públiques.

En qualsevol sistema democràtic modern és un imperatiu que es garanteixin la 
sostenibilitat dels seus recursos i la coherència de les polítiques públiques, al marge 
de qui governi a cada moment.

Cal, per tant, establir o potenciar un organisme, la funció del qual sigui la d’ela-
borar informes per afavorir l’ús racional dels fons públics i tingui competències per 
avaluar l’eficàcia i el cost-benefici de les polítiques i els programes que impliquin 
una despesa pública.

L’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques, dependent del Departa-
ment de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda te atribuïdes aquestes compe-
tències.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
Establir que els informes de l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públi-

ques per a les polítiques i els programes que impliquin una despesa pública superior 
a un milió d’euros per a l’Administració de la Generalitat tinguin caràcter preceptiu 
i previ a la presa de l’acord de despesa o inversió.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Antonio Espinosa Cerrato, dipu-

tat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8304 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8304)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
Establir que els informes preceptius de l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Políti-

ques Públiques per a les polítiques i els programes que impliquin una despesa públi-
ca superior a un milió d’euros per a l’Administració de la Generalitat tinguin caràc-
ter preceptiu i previ a la presa de l’acord de despesa o inversió un impacte rellevant 
sobre les finances de la Generalitat de Catalunya.
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Dossier 4

Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’impuls de figures fiscals en el marc 
del desplegament de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de 
transport públic de Catalunya
250-00148/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’impuls de Figures Fiscals en el marc del desplegament de la llei de finançament del 
sistema de transport públic, per tal que sigui substanciada davant la comissió corres-
ponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 21 de juliol de l’any 2015 s’aprovava la llei 21/2015 de finançament del sistema 

de transport públic a Catalunya. La llei tenia com a objectiu regular les formes amb 
què es finança aquest sistema, a través d’aportacions institucionals i impostos, a més 
d’implantar la integració tarifària i preveure la T-Mobilitat.

Gairebé dos anys després de l’aprovació de la llei queden aspectes substancials 
per desplegar i donar compliment a l’articulat. Un dels elements principals és que 
en el finançament del transport públic no s’estan aplicant les figures fiscals que es 
poden desenvolupar directament pel legislador català sense necessitat d’habilitació 
estatal.

En concret l’impost sobre grans establiments comercials, que és una figura 
prevista en la llei de finançament de transport públic i que va recaptar gairebé   
15 M d’euros l’any 2017, que té caràcter d’impost ambiental, però aquest recursos 
no han anat a finançar el transport públic.

Una situació similar succeeix amb l’impost d’estades en establiments turístics, 
on el govern va rebutjar destinar una part dels ingressos o aplicar-ne un recàrrec per 
finançar el transport públic en l’àmbit territorial corresponent.

Tampoc s’ha impulsat una contribució especial o una taxa, en ocasió d’actes amb 
gran concurrència segons s’escaigui, per a l’adopció de mesures especials i extraor-
dinàries d’ordenació del trànsit i de transport col·lectiu sostenible.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya Insta el Govern a: 
1. En el finançament del Transport Públic aplicar les figures fiscals que es poden 

desenvolupar directament pel legislador català sense necessitat d’habilitació estatal
2. Destinar una part a determinar de la recaptació de l’impost de grans establi-

ments comercials a finançar el transport públic.
3. Destinar una part a determinar de la recaptació del Fons Climàtic de l’impost 

sobre vehicles contaminants previst a la llei de Canvi Climàtic al finançament del 
transport públic.

4. Aplicar un recàrrec del 50% sobre l’impost sobre les estades en establiments 
turístics quan aquests estiguin ubicats en nuclis urbans o conurbacions dotats de sis-
temes de transport públic urbà o interurbà, amb destinació al finançament del trans-
port públic de l’àmbit territorial corresponent.
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5. Posar en marxa una contribució especial o una taxa, en ocasió d’actes amb 
gran concurrència segons s’escaigui, per a l’adopció de mesures especials i extraor-
dinàries d’ordenació del trànsit i de transport col·lectiu sostenible.

6. Crear una taxa d’utilització d’aparcaments de rotació en vies públiques i es-
tabliments comercials o dels existents en edificis o centres generadors de mobilitat 
situats en zones de protecció atmosfèrica especial.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8465 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8465)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Aplicar les figures fiscals que poden incidir directament en el foment del trans-
port públic.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3

3. Destinar una part a determinar de la recaptació del Fons Climàtic de l’impost 
sobre vehicles contaminants previst a la llei de Canvi Climàtic al finançament del 
transport públic amb aquelles actuacions derivades amb la necessitat de reducció 
d’emissions de gasos efecte d’hivernacle.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 4

4. Coordinar-se amb les administracions locals amb competències en matèria de 
transport públic per identificar i avaluar els serveis de transport públic relacionats 
amb el turisme que siguin susceptibles d’esser finançats amb recursos del Fons per 
al foment del turisme d’acord amb la Secció setena del Capítol sisè de la llei 5/2017.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 5

5. Identificar conjuntament amb les Administracions locals competents els supò-
sits i forma d’aplicació de les figures tributaries previstes en la llei 21/2015 en ocasió 
d’actes amb gran concurrència.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 6

6. Estudiar amb les Administracions locals competents la viabilitat de l’aplica-
ció integrada de les diverses modalitats de tarifació de l’aparcament en vies públi-
ques i de tributs sobre l’aparcament com a activitat econòmica i com a servei de les 
empreses als seus treballadors. En cas afirmatiu caldrà formular les corresponents 
iniciatives legislatives.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la destinació d’immobles de la 
Generalitat provinents d’herències intestades a habitatge públic
250-00181/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 3592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat, Susanna Sego-

via Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per destinar immobles de la Generalitat provinents d’he-
rències intestades a habitatge públic, per tal que sigui substanciada davant la Comissió.

Exposició de motius
El passat 9 de maig la Generalitat treia a subhastat un total de 47 immobles d’he-

rències intestades, dels quals tots estan a Catalunya excepte un pis a Vinaròs.

Entre els immobles posats a la venda hi ha dos edificis sencers, a Girona i a Bar-
celona, 26 habitatges (25 a Catalunya), 8 solars, entre d’altres. Els interessats tenen 
temps fins el proper 15 de juny per fer les ofertes a la Direcció General de Patrimoni 
de la Generalitat, que és qui impulsa la operació, que es tancarà el 5 de juliol amb una 
subhasta pública.

La Generalitat espera obtenir un mínim de 4,9 M d’euros que serien destinats a esta-
bliments d’assistència social o institucions culturals preferentment del mateix del mu-
nicipi, o comarca però suposarien una pèrdua de patrimoni per part de l’administració.

Actualment no se supera el 1,3% de vivenda pública del conjunt d’habitatges de 
Catalunya. Molt lluny del 5% de d’habitatge públic fixat per el Pla Territorial Sectorial 
d’Habitatge i encara més lluny dels nivells de ciutats com capitals europees que tenen 
un important parc d’habitatge de titularitat pública com per exemple Viena que supera 
el 20% del total.

Recentment a Barcelona s’han produït mobilitzacions per reclamar mesures a les 
diferents administracions per fer front a la pujada dels preus del lloguer que pateixen 
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, especialment a Barcelona i a la seva àrea 
metropolitana, però també a Girona. Segons els darrer informe de la Cambra de la 
propietat urbana els preus del lloguer a Barcelona ha repuntat un 9,5% el 2017, mentre 
que a Catalunya ho fa encara amb més força amb un 10%.

Per tant és fonamental impulsar mesures des de la Generalitat en augmentar de 
manera significativa i urgent el parc d’habitatge públic de lloguer amb l’objectiu  
de poder incidir de manera significativa a estabilitzar el preu del lloguer a Catalunya 
alhora que es segueix reclamant al Congrés la modificació de la Llei d’Arrendaments 
Urbans per revisar la durada dels contractes i permetre regular els preus dels lloguers.

Per altra banda la Generalitat, i concretament el Departament d’Economia, fa gai-
rebé dos anys, el setembre del 2016, va fer públic un acord que ara sembla està in-
complint, per el qual totes les finques procedents d’herències intestades sense hereu es 
destinaran a les entitats socials, que les repartiran com a habitatge social entre famílies 
en risc de pobresa. S’afirmava des del Govern que en una situació d’emergència social 
com l’actual, en què centenars de famílies tenen problemes per accedir a l’habitatge, és 
millor cedir directament aquests habitatges a les entitats socials. Alhora es comprome-
tia en aquell acord presentat davant de la premsa conjuntament amb les entitats socials, 
concretament amb la Taula del Tercer Sector a què fos el propi Govern qui es fes càrrec 
de la rehabilitació, si fos necessari.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Aturar la subhasta pública dels 47 immobles de la Generalitat provinent d’herèn-
cies intestades que va fer pública el 9 de maig.

2) Cedir els dos edificis, els 25 habitatges a Catalunya i els 8 solars a entitats so-
cials o als ajuntaments per tal que siguin destintats a lloguer social o a la construcció 
d’habitatges de lloguer socials.

3) Destinar els recursos provinents de la venda de la resta d’immobles a augmentar 
el pressupost d’habitatge públic de la Generalitat.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, Susanna Segovia 

Sánchez, diputats, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8379 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8379)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Aturar la subhasta pública dels 47 immobles de la Generalitat provinent d’he-

rències intestades que va fer pública el 9 de maig.
2) Cedir els dos edificis, els 25 habitatges a Catalunya i els 8 solars a entitats so-

cials o als ajuntaments per tal que siguin destintats a lloguer social o a la construc-
ció d’habitatges de lloguer socials.

3) Destinar els recursos provinents de la venda de la resta d’immobles a augmen-
tar el pressupost d’habitatge públic de la Generalitat.

1) Estudiar totes les alternatives possibles per tal de destinar els immobles pro-
vinents d’herències intestades que reuneixin les condicions a lloguer social o a la 
construcció d’habitatges de lloguer social.

2) Oferir a les administracions locals on radiquin els immobles provinents d’he-
rències intestades que no es poden destinar directament a habitatge de lloguer so-
cial, per tal que siguin aquestes qui els adquireixin de forma directa.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
250-00238/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la elabo-
ración y aprobación de un Texto Refundido de las Disposiciones Legales en materia 
de tributos cedidos por el Estado, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A lo largo de los años, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha venido ejercien-

do su potestad legislativa en materia tributaria dentro del marco que la Constitución 
Española y la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Como consecuencia 
de este ejercicio se han aprobado un número de leyes que regulan aspectos parcia-
les de los distintos impuestos cedidos por el Gobierno de España, muchas veces de 
manera inconexa y aislada.

Esta situación ha llevado a una dispersión normativa inasumible que provoca 
inseguridad jurídica para el ciudadano y nuestro tejido empresarial e industrial, 
aumentando además los costes de asesoramiento y cumplimiento normativo. Así, 
con la excepción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuyas disposicio-
nes normativas fueron refundidas en la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación 
del impuesto sobre sucesiones y donaciones y su reglamento de desarrollo (Decre-
to 414/2011, de 13 de diciembre), el resto de impuestos están regulados a través de 
un absurdo mosaico de normas de distinto rango y antigüedad. Además, estas dis-
posiciones están muchas veces descoordinadas entre sí y son difíciles de encontrar 
porque se incluyen en leyes que no regulan específicamente un impuesto, sino que 
se aprobaron con otra finalidad y, sin embargo, incorporaron en algún punto de su 
articulado una modificación parcial del impuesto.

Para muestra, en el caso del principal impuesto del sistema impositivo, el IRPF, 
el buscador de la Generalitat arroja más de 10 leyes referentes a este impuesto: 

– El tipo impositivo autonómico se recoge en la Ley 24/2010, de 22 de julio, de apro-
bación de la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

– En la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y adminis-
trativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos 
está regulada la parte en vigor de la deducción por adquisición de vivienda habitual.

– La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y adminis-
trativas regula la deducción para «Ángeles Inversores» (Business Angels) y para in-
versiones en empresas cotizadas en el segmento de empresas en expansión y el MAB.

– La Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras recoge 
una deducción por donaciones a determinadas entidades en beneficio del medio am-
biente, la conservación del patrimonio natural y de custodia del territorio.

– El Decreto Ley 1/2008, de 1 de julio, de medidas urgentes en materia fiscal y 
financiera recoge la deducción por rehabilitación de vivienda habitual.
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– La Ley 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras recoge la deduc-
ción a entidades que fomenten la lengua catalana u occitana.

– En la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 
se regula la deducción por alquiler de la vivienda habitual y por el pago de intereses 
de préstamos para los estudios de máster y de doctorado.

Y así sucesivamente.
En el caso del Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP) y Actos Jurídicos Do-

cumentados (AJD), el mismo buscador muestra más de 20 disposiciones normativas 
aprobadas en el ámbito del ITP y AJD, nueve de ellas con rango de Ley. La mayoría 
de ellas no incluye en su título la palabra Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les Onerosas y Actos Jurídicos Documentados y, de hecho, el buscador no devuelve 
todas las leyes existentes. Más en concreto: 

– Para encontrar el tipo general aplicable hay que consultar la Ley 25/1998, de 31 
de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro.

– En la Ley 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en materia 
tributaria encontramos una bonificación en la cuota para las escrituras de separación 
y divorcio, en medio de medidas dispares y aisladas en materia tributaria que tocan 
desde el Impuesto sobre el Patrimonio al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

– En la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 
se encuentran tipos especiales para jóvenes y empresas inmobiliarias, la Ley 5/2007, 
del 4 de julio, de medidas fiscales y financieras contiene más tipos especiales para 
jóvenes, y así sucesivamente.

– En la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 
se encontrarían algunas medidas de apoyo a familias numerosas o personas con dis-
capacidad.

Esta misma situación se repite en el ámbito de otros impuestos cedidos, a lo que 
hay que sumar las numerosas normas que regulan los impuestos autonómicos. Todo 
ello dificulta enormemente que nuestros ciudadanos conozcan las normas y las apli-
quen correctamente. No se trata de un problema exclusivo de nuestra comunidad au-
tónoma, pero en el resto de autonomías se está resolviendo mediante la aprobación 
de textos refundidos de las Disposiciones Legales en materia de tributos cedidos por 
el Estado, que recogen la totalidad de normas tributarias aprobadas por cada órgano 
legislativo. Como ejemplos: 

– En la Comunidad de Madrid se ha aprobado el Decreto Legislativo 1/2010, de 
21 de octubre.

– En Andalucía, el Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre.
– En Aragón, el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre.
– En las Islas Baleares, el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio.
– En Asturias, el Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre.
– En Galicia, el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio.
Estas normas son un gran avance en la compilación de normas tributarias, facili-

tan el acceso y conocimiento del sistema tributario y el cumplimiento de este. Ade-
más, facilita su revisión y actualización para adaptarse a las nuevas circunstancias 
sociales y económicas al poder tener una visión de conjunto de todas las disposicio-
nes existentes. Todo ello repercute en un incremento de la competitividad de las co-
munidades autónomas que han tomado esta iniciativa, y Cataluña se está quedando 
atrás en esta cuestión.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
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Elaborar y presentar ante el Pleno para su aprobación, en el plazo máximo de 6 
meses, un Texto Refundido de las Disposiciones Legales en materia de tributos ce-
didos por el Estado.

Palacio del Parlamento, 12 de junio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14975 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 25.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 14975)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i addició 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
Elaborar y presentar ante el Pleno para su aprobación, en el plazo máximo de 6 

meses, Constata la necessitat de delegar en el govern la potestat legislativa per què 
elabori un Texto Refundido de las Disposiciones Legales en materia de tributos ce-
didos por el Estado.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la implantació de la metodologia BIM a 
l’Administració
250-00255/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 6706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Javier Rivas Escamilla, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre la implementación en la administración de la metodología BIM (Building In-
formation Modelling), para que sea sustanciada ante la Comisión de Economía y 
Hacienda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Directiva europea 2014/24/UE fomenta que los Estados miembros incorporen 

a su legislación nacional la obligatoriedad de uso de la metodología BIM (Building 
Management Modelling) en los proyectos constructivos de financiación pública.

La metodología BIM se define en el contexto de la cultura colaborativa y de la 
práctica integrada que supone una profunda transformación que afecta a todos los 
procesos de diseño, de construcción y de gestión de activos integrando a todos los 
agentes que participan en el proceso de edificación generando un modelo virtual 
que contiene toda la información relacionada con el edificio durante todo su ciclo 
de habitabilidad útil.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Implementar el uso de la metodología BIM (Building Information Modelling) 

en el conjunto de la administración pública y, una vez completada su implementa-
ción, exigir su uso a los licitadores de la administración pública.

Palacio del Parlamento, 24 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Javier Rivas Escamilla, dipu-

tado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14976 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 25.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 14976)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i addició 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Implementar Continuar implementant progressivament el uso de la metodología BIM (Buil-

ding Information Modelling) com a criteri d’adjudicació en els conjunto de la administración pú-
blica y, una vez completada su implementación, exigir su uso a los licitadores de la administración 
pública contractes d’obres, que tenen per objecte l’edificació, de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i el seu sector públic.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les herències intestades
250-00279/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 8445 i 8913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les herències in-
testades, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El passat dia 9 de maig, el DOGC va anunciar la subhasta pública a l’alça de béns 

immobles patrimonials procedents d’herències intestades adquirides per la Gene-
ralitat de Catalunya. Entre els béns subhastats, d’acord amb les descripcions publi-
cades, hi ha habitatges i solars que tant per emplaçament com per característiques 
tipològiques podrien servir per cobrir la necessitat d’habitatge social.

Tenint en compte la necessitat objectiva d’ampliar el parc destinat a lloguer so-
cial, seria raonable que aquest tipus de béns adquirits per la Generalitat de  Catalunya 
fossin destinats a donar compliment als objectius recollits a la legislació autonòmica 
vigent en matèria d’habitatge. La Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge estableix com 
a objectiu disposar d’un parc mínim d’habitatge destinat a polítiques socials del 
15% sobre el total. Passats deu anys de la seva aprovació, el parc públic d’habitatges 
no arriba a ser ni tan sols el 2% del total. Aquestes xifres tan baixes son el resul-
tat d’unes polítiques d’habitatge completament desencertades, com es pot observar 
quan comparem amb els indicadors en matèria d’habitatge de què disposen a altres 
comunitats autònomes. Així, mentre el Govern de la Generalitat de Catalunya gestio-
na un parc públic de 15.255 habitatges, la Junta d’Andalusia gestiona un parc públic 
de prop de 80.000 habitatges. Es necessari, per tant, reorientar les polítiques públiques 
en matèria d’habitatge per tal de poder assolir els objectius establerts a la legislació 
vigent.

En aquest sentit, l’administració autonòmica catalana no hauria de perdre cap 
ocasió d’ampliar el parc públic d’habitatge. I el manteniment de la titularitat pública 
dels béns immobles patrimonials adquirits per la Generalitat de Catalunya a través 
de les herències intestades pot ser una oportunitat per tal d’assolir aquest objectiu.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Incorporar al parc públic d’habitatges aquells habitatges i solars d’ús residen-

cial que hagin estat adquirits per la Generalitat de Catalunya a partir de les herències 
intestades i es trobin ubicats a municipis de Catalunya d’alta demanda acreditada, 
alta pressió de preus, i característiques tipològiques i urbanístiques coincidents amb 
els programes funcionals d’habitatge públic o protegit.

2. Destinar els ingressos obtinguts per part de la Generalitat de Catalunya per 
les subhastes dels bens procedents d’herències intestades que no encaixen amb les 
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característiques assenyalades al punt anterior a projectes d’ampliació del parc públic 
d’habitatge.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16749 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 25.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 16749)

Esmena 1
GP Republicà, Junts per Catalunya (1)

De modificació i supressió
1. Incorporar al parc públic d’habitatge aquells habitatges i solars d’ús residen-

cial que hagin estat adquirits per la Generalitat a partir de les herències intestades i 
es trobin ubicats a Destinar, preferentment, al compliment de polítiques d’habitatge 
social en els municipis de Catalunya d’alta demanda acreditada d’emergència social, 
alta pressió de preus, i o amb característiques tipològiques i urbanístiques coinci-
dents amb els programes funcionals d’habitatge públic o protegit.,les finques urba-
nes que hagin estat adquirides per la Generalitat per herència intestada, de forma 
directe, aquelles que siguin aptes i viables per aquests finalitats o, de forma indirec-
te, reinvertint el producte de laseva venda.

Esmena 2
GP Republicà, Junts per Catalunya (2)

De modificació i supressió
2. Destinar els ingressos obtinguts per part de la Generalitat de Catalunya per 

les subhastes dels béns procedents d’herències intestades que no encaixen amb les 
característiques assenyalades al punt anterior a projectes d’ampliació del parc pú-
blic d’habitatge els imports obtinguts de la liquidació de les herències intestades a 
finalitats de l’estat del benestar: socials, assistencials i culturals, habitatge social, 
d’acord amb la legalitat vigent.
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