
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

CEH 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

Sessió 15. Dimecres, 15 de gener de 2020 

DOSSIER 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i l’emprenedoria 
social. Tram. 250-00640/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 255, 32; esmenes: BOPC 302, 14). 

2. Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu de 
l’habitatge. Tram. 250-00678/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació (text presentat: BOPC 261, 66). 

3. Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la Publicitat 
Institucional. Tram. 250-00901/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació (text presentat: BOPC 388, 87). 

4. Proposta de resolució sobre l’avaluació econòmica i social de l’impacte de 
les deduccions autonòmiques de l’impost sobre la renda de les persones físi
ques. Tram. 250-00935/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 406, 23; esmenes: BOPC 494, 30). 

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la 
revocació de l’autorització per a instal·lar i explotar un casino al centre re
creatiu i turístic de Vila-seca i Salou a l’empresa Hard Rock BCN IR. Tram. 
354-00209/12. David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

6. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Tributs i Jocs da
vant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la llicència de 
joc a Hard Rock al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou. Tram. 356
00655/12. Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença. 

7. Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de 
l’Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda perquè informi sobre els perjudicis a la lliure competència de la 
campanya de l’Assemblea Nacional Catalana «Consum estratègic». Tram. 
356-00567/12. José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciuta
dans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 



 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Dossier CEH 15 
15 de gener de 2020 

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

Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i 
l’emprenedoria social 

250-00640/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 27823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019 

A la Mesa del Parlament 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat, José 
María Cano Navarro, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i 
l’emprenedoria social a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius 

Al setembre de 2014 el G8 va publicar les seves recomanacions en matèria 

d’inversió d’impacte social i l’emprenedoria social. Des de llavors, els paï
sos membres: Regne Unit, França, Alemanya, Japó, Itàlia, Canadà, Austràlia 

i els Estats Units, han anat implementant estratègies per a aplicar aquestes
 
recomanacions. 


A més d’aquests països, altres del nostre entorn han apostat per estimular la 

inversió d’impacte social i l’emprenedoria social.
 

No obstant això, ni des del Govern d’Espanya ni des del Govern de la Gene
ralitat s’ha establert cap tipus d’estratègia d’impuls a l’emprenedoria social i 

la inversió d’impacte social. 


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) Elaborar, en el termini màxim de tres mesos, una estratègia d’impuls a 
l’emprenedoria social i la inversió d’impacte social a Catalunya, que conver
teixi les recomanacions del G8 en mesures específiques per a Catalunya, i 
que inclogui un calendari per a la seva implantació. 

2) Presentar aquesta estratègia davant d’aquesta Comissió d’Economia i 
Hisenda. 

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, José María 
Cano Navarro, diputats, GP Cs 
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Dossier CEH 15 
15 de gener de 2020 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 32204 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 29.03.2019 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA
LUNYA (REG. 32204) 

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

De modificació i refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt 


Posar en marxa una estratègia d’impuls a la emprenedoria social i a la in
versió d’impacte social a Catalunya, que converteixi les recomanacions del 
G8 en mesures específiques per Catalunya. 
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Dossier CEH 15 
15 de gener de 2020 

Punt 2 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció 
del preu de l’habitatge 

250-00678/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 29027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, 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 resolu
ción sobre las políticas para la contención del precio de la vivienda, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos 

En el capítulo que contiene los principios que deben regir en la política soci
al y económica, la Constitución Española, en su artículo 47, establece que 
los poderes públicos deben promover las condiciones y las normas que per
mitan a todos los españoles disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Asimismo, el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Cataluña hace men
ción al derecho a acceder a una vivienda digna, estableciendo la obligación 
de los poderes públicos de establecer un sistema de medidas que garanticen 
ese derecho. 

En los últimos años se ha producido un incremento significativo de los pre
cios de alquiler, que ha hecho todavía más difícil el acceso o mantenimiento 
de la vivienda. 

Los poderes públicos deben velar para contener los precios y, para ello, es 
necesario desarrollar políticas en el mercado de la vivienda con medidas de 
distinta índole: promoción de vivienda pública, políticas urbanísticas y polí
ticas tributarias, entre otras. 

Hace casi dos años, la Generalitat puso en marcha un índice de referencia de 
precios de alquiler. Con el objetivo de contener los precios del alquiler, con
vendría vincular el índice de referencia a la política tributaria sobre este sec
tor, incentivando la contención de precios. 

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 incentivar la 
contención del precio de la vivienda mediante la creación de una deducción 
fiscal para aquellos que alquilen el inmueble por una renta que no sobrepase 
los umbrales marcados en el índice de referencia de precios de alquiler. 

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2019 

Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs 
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Dossier CEH 15 
15 de gener de 2020 

Punt 3 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la 
Publicitat Institucional 

250-00901/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 42434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
Comissió Assessora de Publicitat Institucional, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent:  

Exposició de motius 

La Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional, estableix 
que la comunicació és un tret fonamental de l’activitat de les institucions 
públiques perquè, d’una banda, és necessària per a que les administracions 
duguin a terme d’una manera adient les funcions que tenen encomanades i, 
de l’altra, perquè contribueix poderosament a construir una imatge 
d’eficàcia, credibilitat i coherència d’aquestes institucions. La publicitat 
institucional és un element més de la comunicació pública que serveix per a 
intercanviar i compartir informació d’utilitat per als ciutadans. 

I, més concretament, el seu article 4 cita els següents principis com a guia 
per al seu desenvolupament: 

a) La utilització no partidista de la publicitat institucional: cap comunicació 
publicitària institucional no ha d’ésser partidista, ni tenir punts de similitud 
amb la publicitat que dugui a terme cap partit polític per a la seva pròpia 
imatge o la captació d’afiliats. Sempre cal desmarcar clarament la publicitat 
institucional de la propaganda política. En aquest sentit, s’ha d’evitar la con
fusió i la coincidència de les campanyes institucionals amb les campanyes 
electorals, amb l’excepció de les campanyes institucionals referides al ma
teix procés electoral. 

b) La publicitat institucional ha d’ésser clarament identificable: la publicitat 
institucional no ha de confondre els ciutadans i les ciutadanes. Ha de tenir 
elements d’identificació suficientment clars per a no induir a cap confusió. 

c) El respecte a la legalitat i a l’ordenament constitucional: la publicitat insti
tucional ha de respectar la legalitat vigent i, d’una manera especial, els va
lors, els drets i els principis que inspiren l’ordenament constitucional. 

d) La veracitat: els anuncis institucionals han d’ésser clars i complets. La 
publicitat institucional no ha de portar a conclusions errònies, ni per ambi
güitat, per inexactitud de dades o per omissió ni per altres circumstàncies. 

f) La no-incitació a la violència o a les actituds incíviques ni l’explotació de 
la por: la publicitat institucional no ha d’incitar, directament o indirectament, 
a la violència ni a comportaments antisocials, ni ha de suggerir avantatges en 
les actituds de violència. Tampoc no pot oferir arguments que s’aprofitin de 
la por, el temor o les supersticions de les persones destinatàries, ni promoure 
pràctiques perilloses. 
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Dossier CEH 15 
15 de gener de 2020 

En la seva Memòria de 2017, la Comissió Assessora sobre la Publicitat Insti
tucional (CAPI) no va incloure la necessària valoració i aprovació, si és el 
cas, per part d’aquesta entitat de la campanya de publicitat institucional so
bre el referèndum il·legal de l’1-O, encarregada i realitzada per la Generalitat 
i emesa a alguns mitjans de comunicació públics i privats (subvencionats), 
durant el mes de setembre de 2017. Aquesta campanya, tot i que il·legal, 
pretenia tenir un caràcter oficial, com es pot comprovar per la utilització dels 
símbols propis de la Generalitat i la reclamació de l’import de les factures al 
Govern per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA). 

La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional ha omès aquesta 
campanya a la Memòria de 2017, quan és una campanya que, clarament, 
contradeia l’ordenament jurídic, incomplia les sentències del Tribunal Cons
titucional, utilitzava recursos públics de forma irregular i atemptava contra 
els drets dels ciutadans, mostrant un comportament partidista i sense respec
tar les seves pròpies normes de funcionament. 

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

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1) Dissenyar i realitzar la publicitat institucional i els seus missatges sempre
 
amb una voluntat cohesionadora i integradora del conjunt de la societat, 

seguint allò establert a l’article 3.5 de la Llei 18/2000, per la qual es regula la 

publicitat institucional. 


2) Instar la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional a donar ex
plicacions, en seu parlamentària, de les raons per les quals aquesta campanya
 
no ha estat inclosa en la Memòria 2017, incomplint les seves pròpies normes 

de funcionament. 


3) Demanar a la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional
 
l’ampliació de la seva Memòria 2017 per a incloure la necessària valoració i 

conclusions de la campanya de publicitat institucional sobre el referèndum 

de l’1-O, que inclogui un informe detallat sobre el cost total de la dita cam
panya, per a recuperar el perjudici en els recursos públics i limitar la respon
sabilitat patrimonial en què s’ha incorregut. 


4) Prendre les mesures necessàries, incloent la reforma de la composició o,
 
fins i tot, la seva dissolució i creació sobre noves bases, per a garantir que 

aquest òrgan complirà les funcions d’assessorament i consulta independents 

que té encomanades. 


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
 

Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs
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Dossier CEH 15 
15 de gener de 2020 

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l’avaluació econòmica i social de 
l’impacte de les deduccions autonòmiques de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques 

250-00935/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 44299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, José María Cano Navarro, diputat del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’avaluació econòmica i social de l’impacte de les deduccions autonòmiques 
de l’IRPF, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius 

Catalunya té competències normatives sobre el tram autonòmic de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i pot establir deduccions per 
circumstàncies personals i familiars, per inversions no empresarials, per 
aplicació de renda i per subvencions i ajuts públics no exempts percebuts de 
les comunitats autònomes, així com augments o disminucions en els percen
tatges de deducció per inversió en l’habitatge habitual. 

Els diferents Governs de la Generalitat han anat exercint aquestes competèn
cies al llarg de tots aquests anys, establint beneficis fiscals que redueixen la 
capacitat de recaptació de l’impost. 

Són exemples d’aquestes deduccions les següents:  

– Deduccions per inversió en habitatge habitual (tram autonòmic) 

– Deducció per naixement o adopció d’un fill 

– Deducció per donatius a entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana 

– Deducció per donatius a entitats que fomenten la investigació científica i el 
desenvolupament i la innovació tecnològics  

– Deducció per lloguer de l’habitatge habitual 

– Deducció per pagament d’interessos de préstecs per a estudis de màster i 
doctorat 

– Deducció per als contribuents que esdevinguin vidus o vídues 

– Deducció per rehabilitació de l’habitatge habitual 

– Deducció per donatius a entitats en benefici del medi ambient, conservació 
del patrimoni natural i custòdia del territori 

– Deducció per inversió per un «àngel inversor», per l’adquisició d’accions o 
participacions socials d’entitats noves o de creació recent 

– Deducció per inversions en accions d’entitats que cotitzin en el segment 
d’empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari (MAB) 

Aquestes deduccions conformen un conjunt de beneficis fiscals amb un im
pacte recaptatori molt rellevant, en el cas que ens ocupa, l’IRPF, ha suposat 
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Dossier CEH 15 
15 de gener de 2020 

per a l’exercici 2017 una reducció en la recaptació de 81.760.000 euros, 
segons les dades aportades per l’Informe sobre beneficis fiscals del sistema 
fiscal català presentat per la Secretaria d’Hisenda a la Comissió d’Economia 
i Hisenda del mes de juliol. 

Aquesta pèrdua de recaptació cobra sentit al contribuir a assolir altres objec
tius que milloren el benestar i el progrés de la ciutadania, objectius com la 
creació d’ocupació, efectes positius mediambientals, incentiu d’activitats 
culturals o educatives i potenciació d’accions com el mecenatge i el patroci
ni, entre d’altres. 

Però és necessari quantificar de manera objectiva els efectes econòmics i 
socials d’aquestes polítiques, sent imprescindible la realització d’una avalua
ció de l’eficiència i l’eficàcia de les deduccions actuals, una avaluació que 
permeti contrastar aquests resultats amb polítiques de despesa pública direc
ta. Aquesta avaluació ha de tenir per objectiu millorar i facilitar la presa de 
decisions respecte a aquest conjunt de beneficis fiscals. 

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

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Encarregar a l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) 
una avaluació econòmica i social del conjunt de deduccions autonòmiques 
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). 

2. Presentar aquest informe i els resultats d’aquesta avaluació a la Comissió 
d’Economia i Hisenda d’aquest Parlament en el termini màxim de sis mesos 
des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució. 

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portaveu; José María Cano Navarro, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 47834 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 12.12.2019 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA
LUNYA (REG. 47834) 

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

1) Encarregar a l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) 
o altres ens una avaluació econòmica i social de les principals deduccions 
fiscals relacionades amb l’àmbit de l’habitatge del conjunt de deduccions 
autonòmiques de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). 

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

2) Presentar aquest informe i els resultats d’aquesta avaluació a la Comissió 
d’Economia i Hisenda d’aquest Parlament en el termini màxim de sistres 
mesos des de la finalització dels corresponents treballs’aprovació d’aquesta 
proposta de resolució. 
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