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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència de Fàtima Taleb, regidora de Badalona en Comú, 
amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01218/11
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en ponència d’Aziz Fayé, portaveu del Sindicat de Manters, amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01219/11
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en ponència d’Alba Cuevas, representant de SOS Racisme, amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01220/11
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en ponència de Santiago Alba Rico, escriptor i filòsof, amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01221/11
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en ponència d’Angela Davis, professora de filosofia de la Uni-
versitat de Califòrnia a Santa Cruz (Estats Units), amb relació a la Proposició de llei 
integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01222/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en ponència de Patsili Toledo, membre de Feminicidio.net, amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01223/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en ponència d’Eugeni Rodríguez, membre de l’Observatori 
contra l’Homofòbia, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les for-
mes d’odi i discriminació
352-01224/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en ponència de Guillem Fernàndez, membre de Coop57, amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01225/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del projecte Crimenesde-
odio.net amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
352-01226/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de SOS Racisme amb relació 
a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01255/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unitat contra el Feixisme i 
el Racisme amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi 
i discriminació
352-01256/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió de David Moya, en representació del grup de re-
cerca CER-Migracions, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01257/11
Sol·licitud 40
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Proposta d’audiència en comissió d’Abel Beremenji, professor del Departament 
d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre 
del grup de recerca Emigra, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes 
les formes d’odi i discriminació
352-01258/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Morist i Güell, en representació de la 
Creu Roja, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi 
i discriminació
352-01259/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió de Mohamed Alami Susi, president de l’Associ-
ació d’Amics del Poble Marroquí (Itran), amb relació a la Proposició de llei integral 
contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01260/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Maria Cendón, en representació de Sicar 
cat - Adoratrius, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes 
d’odi i discriminació
352-01261/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació de Save the 
Children, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
352-01262/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Ferran Busquets, en representació d’Arrels, amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01263/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, en representació 
de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01264/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Guillén, president del Comitè Català de 
Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), amb relació a la Proposició 
de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01265/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació per la Inte-
gració Laboral - Mossos d’Esquadra amb Discapacitats (AILMED) amb relació a la 
Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01266/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió de Tània Verge, en representació de Feministes 
per la Independència, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01267/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Cervera i Mercè Otero, en repre-
sentació de Ca la Dona, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01268/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, en representació 
de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01269/11
Sol·licitud 42
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Proposta d’audiència en comissió de Verònica Lafont, en representació del col·lectiu 
LGTB Terrassa, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes 
d’odi i discriminació
352-01270/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió d’Alba Garcia, en representació de Comissions 
Obreres, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
352-01271/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió d’Eva Gajardo, en representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01272/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Viu Autisme amb relació a 
la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01273/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència per escrit d’Aina Masgoret Ràfols, en representació de Save 
the Children, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi 
i discriminació
352-01274/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència per escrit de Marta Obdulia, en representació d’Ecom, amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01275/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de SOS Racisme amb relació 
a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01276/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió de Natàlia Santandreu i Gràcia i de Mercè Clara-
munt, en representació de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei integral 
contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01277/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència per escrit d’Adriana Ribas, en representació d’Amnistia Inter-
nacional, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
352-01278/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió de Fernando Fuster-Fabra Fernández, en repre-
sentació de l’Observatori d’Igualtat de Tracte i Oportunitats, amb relació a la Pro-
posició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01279/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència per escrit de Jonathan Rodríguez, en representació de Sitges 
Voluntaris Socials, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les for-
mes d’odi i discriminació
352-01280/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència per escrit d’una representació de la Federació de Persones 
Sordes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les for-
mes d’odi i discriminació
352-01281/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència per escrit d’una representació de Pimec amb relació a la Pro-
posició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01282/11
Sol·licitud 45
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Proposta d’audiència en comissió d’Emilio Ruiz, en representació del Casal Lambda, 
amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01283/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència per escrit d’Antonio Guillén, president del Comitè Català de 
Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), amb relació a la Proposició 
de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01284/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència per escrit de Rosa Cadena, en representació de Dincat, amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01285/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència per escrit d’una representació de l’Associació de Salut Men-
tal Ponent amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi 
i discriminació
352-01286/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència per escrit de Francesc Xavier Jaurena, en representació de 
Filnet, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i dis-
criminació
352-01287/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Ángel Aguilar, en representació del 
Servei de Delictes d’Odi i Discriminació, amb relació a la Proposició de llei integral 
contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01288/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en comissió de Meritxell Ocaña Llanes, en representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01289/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència per escrit d’una representació de la Creu Roja a Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01290/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència per escrit d’Antonio Centeno, en representació de Vida Inde-
pendent, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
352-01291/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de Rocío Rubio, cap de la Divisió de la Policia Ci-
entífica dels Mossos d’Esquadra, amb relació a la Proposició de llei integral contra 
totes les formes d’odi i discriminació
352-01292/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió del director de l’Observatori de Dret Privat de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi 
i discriminació
352-01293/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de Magda Oranich, vocal de la Comissió de Co-
dificació de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01294/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, 
Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01295/11
Sol·licitud 48
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Projecte Geoparc Conca de 
Tremp - Montsec davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre aquest pro-
jecte i la seva candidatura davant la UNESCO
356-00542/11
Sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença de Nora Ancarola, presidenta de la Plataforma As-
sembleària d’Artistes de Catalunya, i de Montserrat Moliner, en representació de la 
Xarxa d’Espais de Producció i Creació de Catalunya, davant la Comissió de Cultura 
perquè informin sobre la situació de la Federació de Professionals de la Cultura i 
dels seus membres
356-00543/11
Sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença d’Alberto Cabanes Pérez de Madrid, president de l’en-
titat Adopta un Avi, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi so-
bre les activitats de l’entitat
356-00549/11
Sol·licitud 48

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les ac-
tuacions del Departament durant el primer any de govern
355-00063/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 49

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; 
de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i 
transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes en-
sucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
200-00020/11
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 49
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 510/XI del Parlament de Catalunya, d’encàrrec a la 
Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització 
relatiu a la construcció del canal Segarra-Garrigues
253-00001/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 8, 02.03.2017, DSPC-C 344

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 2 de març, 
ha estudiat el text de la Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
de l’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu a la construcció del canal Segar-
ra-Garrigues (tram. 253-00001/11), presentada pel Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura de Comptes que elabori 

un informe de fiscalització relatiu al procés de contractació i l’excés de costos en el 
preu de l’obra de construcció del canal Segarra-Garrigues.

Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Co-

missió, Oriol Amat i Salas

Resolució 511/XI del Parlament de Catalunya, d’encàrrec a la 
Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització 
relatiu a la construcció de la línia 9 del metro
253-00002/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 8, 02.03.2017, DSPC-C 344

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 2 de març, 
ha estudiat el text de la Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
de l’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu a la construcció de la línia 9 del 
metro (tram. 253-00002/11), presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura de Comptes que elabori 

un informe de fiscalització relatiu al procés de contractació i l’excés de costos en el 
preu de l’obra de construcció de la línia 9 del metro de Barcelona.

Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Co-

missió, Oriol Amat i Salas
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques
202-00044/11

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 18.01.2017

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en ponència de Carlos de Rosselló Moreno, doctor en dret 

i especialista en dret financer i tributari, amb relació a la Proposició de llei de l’im-
post sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (352-01060/11)

Proposta d’audiència en ponència de Jorge Onrubia, professor d’hisenda pública 
i sistema fiscal de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació a la Propo-
sició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. 
(352-01061/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Ángel de la Fuente, director executiu de la 
Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació a la Proposició de llei de 
l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (352-01062/11)

Proposta d’audiència en ponència de Gonzalo Bernardo Domínguez, professor 
d’economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (352-01063/11)

Proposta d’audiència en ponència de José María Gay de Liébana, professor d’eco-
nomia financera de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (352-01064/11)

Proposta d’audiència en ponència de Carmen Marín González, analista de la 
Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació a la Proposició de llei de 
l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (352-01065/11)

Proposta d’audiència en ponència de Víctor Ferreres, professor de dret constitu-
cional, amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius 
de les persones jurídiques. (352-01066/11)

Proposta d’audiència en ponència de Diana Ferrer Vidal, professora de dret fi-
nancer i tributari, amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no 
productius de les persones jurídiques. (352-01067/11)

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 
Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Duran Cabré, professor agre-

gat d’economia pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (352-
01068/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres 
amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques. (352-01069/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no produc-
tius de les persones jurídiques. (352-01070/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació a la 
Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídi-
ques. (352-01071/11)
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del Treball Na-
cional amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius 
de les persones jurídiques. (352-01072/11)

Grup Parlamentari Socialista 
Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Duran Cabré, professor agre-

gat d’economia política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (352-
01073/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres 
amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques. (352-01074/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no produc-
tius de les persones jurídiques. (352-01075/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació a la 
Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídi-
ques. (352-01076/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del Treball Na-
cional amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius 
de les persones jurídiques. (352-01077/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Antònia Agulló, catedràtica de dret tributari 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre 
els actius no productius de les persones jurídiques. (352-01078/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Gestha amb relació a la 
Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídi-
ques. (352-01079/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES PROPOSADES

Comissió d’Economia i Hisenda, 01.02.2017, DSPC-C 308

Compareixences acordades
Compareixença en comissió d’Antònia Agulló, catedràtica de dret tributari de la 

Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els 
actius no productius de les persones jurídiques. (353-00313/11)

Compareixença en comissió de Josep Maria Duran Cabré, professor agregat 
d’economia política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (353-
00314/119

Compareixença en comissió de Diana Ferrer Vidal, professora de dret financer i 
tributari, amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no produc-
tius de les persones jurídiques. (353-00315/11)

Compareixença en comissió de Salvador Guillermo Viñeta, representant del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (353-
00316/11)

Compareixença en comissió David Mallafrè Conesa, representant del Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (353-00317/11)

Compareixença en comissió de la directora general de Tributs i Joc amb relació 
a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones ju-
rídiques. (353-00318/11)
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Propostes d’audiència retirades
Proposta d’audiència en ponència de Carlos de Rosselló Moreno, doctor en dret 

i especialista en dret financer i tributari, amb relació a la Proposició de llei de l’im-
post sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (352-01060/11)

Proposta d’audiència en ponència de Jorge Onrubia, professor d’hisenda pública 
i sistema fiscal de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació a la Propo-
sició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. 
(352-01061/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Ángel de la Fuente, director executiu de la 
Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació a la Proposició de llei de 
l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (352-01062/11)

Proposta d’audiència en ponència de Gonzalo Bernardo Domínguez, professor 
d’economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (352-01063/11)

Proposta d’audiència en ponència de José María Gay de Liébana, professor d’eco-
nomia financera de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (352-01064/11)

Proposta d’audiència en ponència de Carmen Marín González, analista de la 
Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació a la Proposició de llei de 
l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (352-01065/11)

Proposta d’audiència en ponència de Víctor Ferreres, professor de dret constitu-
cional, amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius 
de les persones jurídiques. (352-01066/11)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS

Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2017, DSPC-C 339

Compareixences tingudes
Compareixença en comissió de Josep Maria Duran Cabré, professor agregat 

d’economia política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (353-
00314/11)

Compareixença en comissió de Diana Ferrer Vidal, professora de dret financer i 
tributari, amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no produc-
tius de les persones jurídiques. (353-00315/11)

Compareixença en comissió de Salvador Guillermo Viñeta, representant del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (353-
00316/11)

Compareixença en comissió David Mallafrè Conesa, representant del Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. (353-00317/11)

Compareixença en comissió de la directora general de Tributs i Joc amb relació 
a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones ju-
rídiques. (353-00318/11)

Compareixences decaigudes
Compareixença en comissió d’Antònia Agulló, catedràtica de dret tributari de la 

Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els 
actius no productius de les persones jurídiques. (353-00313/11)
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del 
13.03.2017 al 16.03.2017).
Finiment del termini: 17.03.2017; 12:00 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat
302-00117/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53107; 53214; 53222 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 53107)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat (tram. 302-00117/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’únic punt

El Parlament de Catalunya, coneixedor de la gran tasca que realitzen els profes-
sionals dels serveis públics: professionals de la sanitat, professionals de l’ensenya-
ment, professionals de la seguretat, professionals dels serveis centrals, professionals 
de la protecció civil i les emergències, professionals de justícia, profes sionals de 
serveis socials i professionals dels equipaments comunitaris entre molts d’altres; 
mostra el seu suport i reconeixement a la seva tasca imprescindible per vetllar per 
la qualitat dels serveis públics i dels drets i llibertats dels catalans i les catalanes.

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 53214)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00117/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició 

El Parlament de Catalunya, coneixedor de la gran tasca que realitzen els mem-
bres del cos de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policies Lo-
cals, Guàrdia Urbana, Policia Portuària i Agents de Duanes, mostra el seu suport i 
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reconeixement a la seva professionalitat en l’execució del seu deure de vetllar pels 
drets i llibertats dels catalans.

que les polítiques de Seguretat Pública representen un eix fonamental en la vetlla 
dels drets i llibertats de la ciutadania de Catalunya, dona suport a la tasca dels cos-
sos i forces de seguretat realitzada sota els paràmetres de respecte als drets humans 
i la legalitat democràtica.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53222)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat (tram. 302-00117/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

El Parlament de Catalunya, coneixedor de la gran tasca que realitzen els mem-
bres del cos de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policies Locals, 
Guàrdia Urbana, Policia Portuària, Agents d’Aduanes, Agents Rurals i Funcionaris 
d’Execució penal, mostra el seu suport i reconeixement a la seva professionalitat en 
l’execució del seu deure de vetllar pels drets i llibertats dels catalans.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament 
de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia
302-00118/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53158; 53167; 53207; 53221 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

07.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 53158)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament 
de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgène-
res i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (tram. 302-
00118/11).
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Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 2

2. Presentar, en el termini d’un màxim de 3 mesos, el decret del Consell Nacional 
de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 3

3. Presentar, en el termini d’un màxim de 3 mesos, el protocol específic d’actua-
ció que faci real el deure d’intervenció de l’Administració.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 4

4. Presentar, en el termini d’un mes, el protocol per prevenir i abordar el bullying 
LGTBIfòbic.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 8

8. Presentar el Decret del reglament sancionador en el termini màxim de 3 mesos.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 9

9. Desenvolupar de forma efectiva el Servei d’Atenció Integral, amb els mitjans 
necessaris i personal especialitzat. Aquest servei ha de garantir l’atenció a la vícti-
ma de forma continuada i a tot el territori. S’establiran els convenis de col·laboració 
que s’escaigui amb les entitats que ofereixen suport a les víctimes.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 53167)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (tram. 302-00118/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 8

8. Treballar amb la comunitat educativa per incloure en tot el currículum escolar 
la prevenció en matèria d’igualtat i no discriminació, garantint la generalització de 
la Xarxa d’Escoles per la Igualtat i no Discriminació que assegura el treball integral 
amb alumnat, professorat i famílies.
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Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 9

9. Dotar de finançament i contingut clar els contractes programa amb els ens lo-
cals en la fitxa relativa al desplegament de la llei.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 10

10. El Parlament condemna la campanya del bus ultracatòlic Hazteoír amb mis-
satges transfòbics i es compromet a condemnar explícitament els actes contra les 
persones LFTBI que pugui haver-hi en el futur.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 53207)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de les-
bianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia (tram. 302-00118/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

8. Donar compliment íntegre a la Moció 1/XI del Parlament, sobre la transfòbia 
i les mesures contra l’assetjament i la discriminació per raó de gènere, que va ser 
aprovada el passat 17 de febrer de 2016, atès que el Govern no ha complert amb els 
compromisos adquirits en aquesta Moció i amb el mandat parlamentari que d’ella 
es desprèn.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53221)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de 
la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i in-
tersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (tram. 302-00118/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. Continuar desplegant la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió

2. Presentar, en el termini d’un mes, el decret del Consell Nacional de Lesbianes, 
Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. Presentar, en el termini de quatre mesos, el protocol específic d’actuació que 
faci real el deure d’intervenció de l’Administració.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

4. Continuar aplicant el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de 
l’assetjament entre iguals, per tal de detectar i resoldre les situacions de «bullyng 
homofòbic».

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. Obrir expedients sancionadors a qui ofereixi material escolar amb continguts 
homòfobs.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí

7. Continuar actuant d’ofici, obrint expedients sancionadors sempre que exis-
teixin indicis de vulneració de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia, així com informar anualment al Parlament.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un 
any de govern
302-00119/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53204; 53215; 53223 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 53204)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de govern (tram. 302-00119/11).
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Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. Cercar solucions a les diferències que puguin sorgir amb el Govern d’Espa-
nya en el marc dels canals habituals de cooperació i col·laboració administratives i 
polítiques, d’acord amb els principis de lleialtat institucional i d’eficiència adminis-
trativa, sense renunciar a exercir l’atribució continguda en l’article 26.q) de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 1 bis

1.bis. Participar en els processos per a designar magistrats del Tribunal Consti-
tucional i membres del Consell General del Poder Judicial, i també designar o par-
ticipar en els processos per a designar membres dels organismes econòmics i socials 
de l’Estat a què fa referència l’article 182 de l’Estatut, en els termes que estableixin 
les lleis i el Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53215)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any 
de govern (tram. 302-00119/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

5. Seguir donant compliment a totes les mocions i resolucions aprovades en el 
Parlament a l’XI legislatura dins del termini de compliment establert d’acord amb 
el marc pressupostari actual i amb el que estableixin també futurs pressupostos que 
aprovi el Parlament.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat a del punt 6 

a. Seguir posant sempre a disposició dels diputats tota aquella documentació que 
els parlamentaris han sol·licitat al Govern i lliurar respostes concretes a preguntes 
concretes, d’acord amb el que preveu el Reglament del Parlament de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat b del punt 6

b. Seguir complint amb els terminis establerts legalment i reglamentàriament en 
aquest sentit.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 53223)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
balanç d’un any de govern (tram. 302-00119/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 1

1. Exigir del Govern espanyol el respecte als mecanismes de cooperació i col-
laboració entre administracions públiques i els principis de lleialtat institucional 
imprescindibles per garantir una eficaç resposta a les necessitats de la ciutadania.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 2

2. Garantir la participació de la Generalitat en els espais de cooperació institu-
cional previstos legalment i molt especialment pel que fa referència a la Conferència 
de Presidents Autonòmics, conferències sectorials, convenis de col·laboració, plans 
i programes conjunts i comissions bilaterals de cooperació Estat - Generalitat.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 3

3. Designar, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció, 
l’expert que correspon a la Generalitat de Catalunya en la Comissió d’Experts que 
estudia la reforma del sistema de finançament autonòmic i en la Comissió d’Experts 
que estudia el sistema de prestacions de la Llei de dependència.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió del punt 4

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 6

6. Donar escrupolós compliment de la Llei de Transparència i del Reglament del 
Parlament de Catalunya pel que fa a les seves obligacions de donar resposta vàlida 
i satisfactòria a les peticions d’informació i requeriments que d’acord amb les seves 
atribucions es facin des dels diputats/des i els Grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves 
actuacions a la província de Lleida
302-00120/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53205; 53217; 53224 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 53205)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les seves actuacions a la província de Lleida (tram. 302-00120/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 9 bis

9 bis) Impulsar l’aprofitament forestal i la indústria de la fusta, en el marc del 
Pla general de política forestal de Catalunya 2013-2022, i les diferents activitats 
econòmiques que se’n deriven per fer front a la falta manteniment dels boscos i a les 
dificultats per generar ocupació a les zones amb més massa forestal.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 9 ter

9 ter) Presentar, en els propers mesos, un pla de dinamització i promoció dels 
Parcs Naturals de Catalunya i un augment de la dotació econòmica per fer-hi front.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 9 quater

9 quater) Donar compliment a les diferents resolucions del Parlament i posar en 
marxa l’indicador de preus dels aliments a través de l’IDESCAT per tal de guanyar 
transparència en els preus dels productes alimentaris, i així, evitar les pràctiques 
abusives que provoquen que els productors venguin per sota del preu de cost.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 9 quinquies

9 quinquies) Millorar la coordinació entre els agents implicats i el finançament ne-
cessari per lluitar contra la plaga del cargol poma al Delta de l’Ebre. Reforçar la Re-
cerca, a través de l’IRTA, per tal de cercar mètodes més efectius contra aquesta plaga.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 39 bis

39 bis) Recuperar el 20% de la contractació de serveis sanitaris perduts dels dar-
rers anys de la Fundació Sant Hospital de la Seu.
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Esmena 6
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 39 ter

39 ter) Establir una línia d’ajuts a persones i famílies que s’han de desplaçar més 
de 100 quilòmetres per rebre tractaments per patologies a Hospitals allunyats del 
lloc de residència.

Esmena 7
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 39 quater

39 quater) Recuperar el model anterior de Gerència dels Hospitals de Tremp i la 
Seu d’Urgell, i no compartir aquesta tasca de direcció per la pèrdua de dedicació 
que això representa per ambdós hospitals i la distància entre els dos centres.

Esmena 8
GP Socialista
De modificació del punt 44

44. Recuperar, pel proper curs escolar, el menjador i el transport escolar gratuït 
pels nuclis agregats sense escola, en aquells casos en què els alumnes es vegin obli-
gats a desplaçar-se una distància considerable, ja que això afecta directament a la 
continuïtat de moltes escoles rurals d’arreu del país per la pèrdua d’alumnes.

Esmena 9
GP Socialista
De modificació del punt 47

47. Augmentar un 50% els recursos econòmics dels programes d’arranjament de 
camins municipals i de manteniment dels camins d’accés a les estacions de munta-
nya, els quals han minvat notablement els darrers anys i que han afectat greument a 
la mobilitat i dinamització de les zones més rurals.

Esmena 10
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 55 bis

55 bis) Instar el Govern de l’Estat a l’elaboració d’un projecte de millora integral 
de la Nacional 260, Eix Pirinenc, per tal d’estudiar la possibilitat de millorar el tra-
çat actual, així com l’execució immediata de la millora del manteniment dels trams 
més deteriorats.

Esmena 11
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 58 bis

58 bis) Recuperar la sala de control de la Regió del Pirineu Occidental dels Mos-
sos d’Esquadra ubicada a La Seu d’Urgell, i la gran quantitat d’efectius traslladats 
a les àrees metropolitanes.

Esmena 12
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 60 bis

60 bis) Presentar, abans de tres mesos, una proposta de finançament pel Consell 
General d’Aran, tal i com contempla la Llei 1/2015 del Règim Especial d’Aran apro-
vada pel Parlament de Catalunya.



BOPC 354
10 de març de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 20

Esmena 13
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 72 bis

72 bis) Crear un Observatori Socioeconòmic del Pirineu i l’Aran, en els propers 
mesos, que reculli dades i estudis demogràfics, econòmics i socials, amb l’objectiu 
de disposar d’una base de dades efectiva contra la despoblació actual de les zones 
de muntanya.

Esmena 14
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 72 ter

72 ter) Potenciar la Marca Turística «Pirineus», augmentant un 50% els recursos 
econòmics i millorant la col·laboració de les diferents institucions, com a veritable 
eina de promoció dels diferents productes i actius turístics del Pirineu Català, les 
comarques de Lleida i l’Aran.

Esmena 15
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 72 quater

72 quater) Comprometre’s amb una Administració de la Generalitat de Catalu-
nya descentralitzada i propera als territoris més allunyats de les grans capitals per 
ser més eficaç i accessible, aturant la concentració i tancament actuals de serveis 
públics de les comarques allunyades, ja que deteriora la cohesió territorial i les con-
dicions de vida dels seus habitants. Així mateix, recuperar paulatinament aquests 
serveis desmantellats.

Esmena 16
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 72 quinquies

72 quinquies) Donar compliment a les resolucions aprovades pel Parlament i im-
pulsar la permeabilitat entre les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà, redac-
tant o actualitzant aquest any els projectes necessaris per a la millora integral del 
port de Comiols i els seus accessos.

Esmena 17
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 81

81. Explorar i potenciar les relacions transfrontereres entre els diferents pobles 
del Pirineu i de la franja, amb els veïns de França, Andorra i l’Aragó, compartint 
serveis públics, infraestructures i projectes de promoció econòmica conjunta, en el 
marc de la nova Llei de Muntanya que està preparant el Govern.

Esmena 18
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 82

82. Elaborar un Pla Específic de Turisme Actiu, emmarcat en el Pla Estratègic 
de Turisme de Catalunya 2013-2016 i les Directrius Nacionals de Turisme 2020, per 
ajudar a la dinamització de les comarques interiors i de muntanya que contempli 
les infraestructures, els productes, la promoció, la coordinació amb les empreses del 
sector i d’altres aspectes necessaris.
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Esmena 19
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 83

83. Elaborar una estratègia industrial pròpia i específica per impulsar l’ocupació 
a les zones més rurals i de muntanya, dintre de l’Estratègia de Política Industrial 
del Govern.

Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 53217)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Lleida (tram. 
302-00120/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al punt 1

1. Avaluar el Pla de regadius vigent com a eina de planificació de totes les políti-
ques que afecten els regadius de Catalunya, i concretament els de Lleida, amb calen-
dari d’inversions i definició d’actuacions prioritàries d’implantació de nous regadius 
i de modernització dels existents amb criteris d’eficàcia i eficiència.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de tres lletres que seran c, d i e a l’apartat 1 

c. A partir de les auditories econòmic-financeres que es realitzen, analitzar els 
sobrecostos de l’obra i la seva viabilitat futura econòmica i medi ambiental.

d. El Parlament de Catalunya manifesta el compromís de que el Canal Segar-
ra-Garrigues no s’utilitzarà per a futurs transvasaments d’aigua a la conurbació de 
Barcelona que incompleixin la Directiva Marc de l’Aigua.

e. Complir el punt 7 relatiu al Canal Segarra-Garrigues de la Moció 86/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al punt 2 

2. Establir un pla per a frenar l’envelliment de la població millorar la qualitat de 
vida de la gent gran a les zones rural que inclogui la promoció de serveis públics, 
privats i assistencials al mateix temps que es frena l’èxode juvenil i la fuga de talents, 
mitjançant una oferta formativa complerta i l’elaboració de plans d’ocupació tant 
per al primer sector, com en les noves tecnologies, energia verda, turisme sostenible 
i serveis a les persones. per tal de millorar l’atractiu del món rural per als joves i ga-
rantir així el recanvi generacional.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra b de l’apartat 5

b. Impulsar el Programa de desenvolupament rural, potenciant les línies d’ajuts 
considerades prioritàries tal com es va aprovar al ple monogràfic del món agrari de 
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2014 i al punt 2 a) de la Moció 86/XI del Parlament de Catalunya, sobre polítiques 
agràries, ramaderes i forestals.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 6

6. Fer una renovació dels d’aquells accessos i de les carreteres secundàries que 
segons estudis previs tinguin mancances de manteniment o problemes de seguretat 
viaria per a la millora millorar la mobilitat i en l’accessibilitat a les zones rurals i 
executar un pla de millora de camins rurals que tingui en compte els requeriments 
ambientals i les figures de conservació del territori.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al punt 15

15. Augmentar la dotació pressupostària per tal de cobrir la necessitat d’habitatge 
de les persones i famílies que a Lleida no puguin fer front al pagament del lloguer o 
hipoteca, en coordinació amb els diferents nivells de l’administració pública a Cata-
lunya per a prevenir i donar solució als desnonaments de l’habitatge habitual. I, per 
això, cal promoure i facilitar l’accés als procediments de segona oportunitat i la da-
ció en pagament existents i alhora recolzar les iniciatives legislatives que procuren 
la millora d’aquests últims i el règim sancionador a les entitats bancàries que han fet 
i fan males pràctiques i incompleixen el codi de bones pràctiques bancàries., per tal 
de fer-los més accessibles i protectors dels interessos dels ciutadans més desfavorits.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al punt 17

17. Garantir la dotació pressupostària per a combatre tots els aspectes relacio-
nats amb la violència de gènere a tots els nivells institucionals de a les comarques 
de Lleida i del Pirineu-Aran, prioritzant les polítiques de prevenció i, que cobreixi 
l’augment de places tant en centres d’acollida, com els necessaris per tal de realitzar 
una correcta atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica, psicològica i d’in-
serció sociolaboral.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió del punt 32 

32. Netejar els exteriors de l’hospital Universitari Arnau de Vilanova també els 
caps de setmana.

Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 39 bis

39 bis. Mantenir el compromís de no dur endavant el Consorci Sanitari de Lleida 
i en el seu lloc integrar la gestió del GSS dins l’ICS.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 42 

42. Donar compliment a la Moció 56/XI, sobre l’eliminació gradual dels barra-
cons, com per exemple els existents a l’escola de Pinyana o a l’IES de Torrefarrera, 
i contemplar les reformes i millores de totes aquelles escoles i instituts que ho re-
quereixen.
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Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 48 

48. Negociar amb el Govern d’Espanya per a establir parada d’alguns dels ser-
veis Avant a l’estació del Prat de Llobregat de manera que pugui realitzar-se trans-
bordament amb la nova L9 de metro que connecta amb l’aeroport del Prat. Així ma-
teix, establir mitjançant el combinat de rodalies la gratuïtat de la L9 de metro des 
de la futura parada del Prat de Llobregat fins a l’aeroport per als viatgers procedents 
les estacions de Lleida-Pirineus i Camp de Tarragona.

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt que seria el 55 bis 

55 bis. En el marc de la nova política de peatges que caldrà definir, alliberar el 
peatge de l’AP-2 entre Montblanc i Lleida i fer les millores necessàries que garantei-
xin la seguretat viària i eviten l’alta sinistralitat a la N-240 i la N-230.

Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt que seria el 78 bis 

78 bis. Impulsar des del clúster agroalimentari de Lleida la recerca en agricul-
tura ecològica i ramaderia extensiva com un dels sectors econòmics de més futur i 
de valor afegit.

Esmena 14
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt que seria el 80 bis 

80 bis. Revisar les fitxes de l’arxiu de patrimoni arquitectònic i cultural de les 
dues vegueries de Lleida per evitar que es puguin produir casos com l’esfondrament 
del campanar de l’església de Rosselló que si bé el propietari n’és el Bisbat de Llei-
da, aquest demana inversió pública per a la seva reparació al·legant la manca de 
recursos propis.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53224)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actua-
cions a la província de Lleida (tram. 302-00120/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1 b

«Determinar un calendari detallat i real d’execució i finalització de la modernit-
zació de la zona regable dels Canals d’Urgell, així com la disponibilitat pressupostà-
ria per tal de fer-hi front conjuntament per part de l’administració i els regants. Un 
projecte imprescindible per a millorar l’eficiència agronòmica i mediambiental de 
l’ús dels recursos hídrics al territori.»
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

«Establir un pla Impulsar el projecte Odisseu, per entre d’altres coses, frenar 
l’envelliment de la població rural que inclogui la promoció de serveis públics, pri-
vats i assistencials per tal de millorar l’atractiu del món rural per als joves i garantir 
així el recanvi generacional.»

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5 a

«Recuperar progressivament en els propers anys la proporció del pressupost ge-
neral de la Generalitat que es destina a polítiques agràries del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.»

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5 b

Impulsar totes les línies del Programa de Desenvolupament Rural, com a eina 
fonamental per dinamitzar i diversificar l’economia del territori amb l’objectiu de 
mantenir-hi i fomentar-hi activitats tot fixant-hi la gent, i contribuint a l’equilibri 
territorial i social del país.»

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

«Continuar i augmentar un pla d’ajuts dirigits als ens locals per actuar en la mi-
llora de l’accessibilitat a nuclis i elements d’interès de les zones rurals i els camins 
rurals».

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7

«Fomentar iniciatives per millorar l’accés de xarxes d’alta capacitat a les zones 
rurals com un mitjà estratègic per a fomentar el desenvolupament dels diferents sec-
tors locals.»

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

«Donar compliment la Resolució 276/XI sobre el canal Segarra-Garrigues adap-
tant per a reduir al 60% el percentatge mínim d’adhesió necessari pel desenvolupa-
ment del regadiu a les diferents derivacions de reg dins dels sectors, per poder des-
envolupar aquelles zones que dins d’aquests superin el 60% d’adhesió de propietaris 
necessaris per a la seva adhesió als diferents sectors definits en el projecte de rega-
diu del canal Segarra-Garrigues, així com el desenvolupament deis sectors 6 1 7. 
Finalitzar les obres del sector 6 i iniciar la promoció per l’adhesió dels regants del 
sector 7, prèvia a la redacció del projecte d’execució de les obres»

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9

9. Incrementar Mantenir el finançament de projectes de l’R+D recerca que esti-
guin relacionats amb el desenvolupament i la innovació en l’àmbit agrícola.
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Esmena 9
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 10

10. Augmentar l’oferta de places públiques de residència per a gent gran, perso-
nes amb dependència o discapacitat seguint la Programació territorial de serveis 
socials especialitzats 2015-2018.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11

11. Impulsar la construcció a la demarcació Lleida d’habitatges tutelats per a 
gent gran, dependència o discapacitat, com a alternativa als centres residencials 
més assistencials atenent la Programació territorial de serveis socials especialitzats 
2015-2018

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 12

12. Oferir una alternativa digna a les persones que es troben en llista d’espera, 
donant compliment seguint donant compliment a la Moció 48/XI del Parlament de 
Catalunya sobre mesures i polítiques respecte a la situació d’emergència social, que 
estableix que la situació de les llistes d’espera no pot comportar en cap cas la dene-
gació de serveis als ciutadans sol·licitants

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 13

13. Establir un pla específic amb relació a persones amb dependència de Lleida 
Aplicar la programació territorial dels serveis socials especialitzats 2015-2018 a la 
província de Lleida, per a continuar reduint reduir els terminis d’espera per accedir 
als serveis d’atenció a la dependència. Aquest pla haurà de detectar les necessitats 
específiques del territori i programar territorialment els recursos d’atenció social es-
pecialitzada i domiciliària, determinant zones d’actuació preferent amb l’objectiu de 
millorar l’equilibri territorial en la distribució de recursos

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 14

14. Actualitzar i adaptar la Cartera de Serveis Socials establerta per la Llei 
12/2007 de serveis socials a les noves realitats i necessitats socials de Lleida del 
conjunt del país.

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 16

16. Aplicar la programació territorial de serveis socials especialitzats 2015-2018 
fent incidència en Aprovar un pla de la promoció i inclusió de les persones amb dis-
capacitat residents al món rural, que reculli sistematzidament accions i mesures de 
desenvolupament humà i inclusió social a favor d’aquest sector de la població amb 
discapacitat.
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Esmena 15
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 19

19. Donar compliment a la Moció 39/XI d’odontologia, amb especial cura respec-
te dels punts que persegueixen garantir la millora de l’odontologia pediàtrica pública 
davant necessitats especials, així com dels programes de fluorització en embarassa-
des garantint l’accés a l’atenció odontològica de la població pediàtrica, amb especial 
atenció en els menors amb situacions socials i de salut complexes, garantint l’equitat 
territorial i la igualtat d’oportunitats (subjecte a disponibilitat pressupostària).

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 21

21. Garantir l’obertura diària amb personal mèdic i infermer al consultori del 
barri de Magraners de la ciutat de Lleida, i així mateix fer el mateix amb tots aquells 
centres que han estat retallats arreu del territori, si el resultat de la revisió dels pro-
cessos de reordenació de l’atenció continuada i el procés participatiu que s’ha rea-
litzat així ho determina.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 22

22. Augmentar l’horari assistencial dels CUAP a 24 hores, incrementant la seva 
dotació de personal per tal de millorar la resposta a les urgències d’Atenció Primà-
ria, si el resultat de la revisió dels processos de reordenació de l’atenció continuada 
i el procés participatiu que s’ha realitzat així ho determina.

Esmena 18
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 23

23. Reforçar els Serveis d’Atenció Continuada de Lleida amb més personal sani-
tari, si el resultat de la revisió dels processos de reordenació de l’atenció continuada 
i el procés participatiu que s’ha realitzat així ho determina.

Esmena 19
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 36

36. Reforçar l’atenció continuada dels centres sanitaris, especialment tenint cura 
de Tàrrega, Balaguer, i tots aquells on els professionals han detectat que hi ha ne-
cessitats, si el resultat de la revisió dels processos de reordenació de l’atenció conti-
nuada i el procés participatiu que s’ha realitzat així ho determina.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 45

45. Continuar amb les gestions amb l’Administració General de l’Estat per a 
donar compliment a la Resolució 31/XI sobre el millorament dels abonaments i els 
descomptes del servei ferroviari AVANT.
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Esmena 21
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 46

46. Garantir la continuïtat de les partides destinades a la conservació ordinària 
de les carreteres de titularitat de la Generalitat a Lleida i preveure altres actuacions 
a la millora i conservació extraordinària d’aquestes carreteres.

Esmena 22
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 47

47. Continuar millorar l’accessibilitat al Pirineu mitjançant l’impuls d’actua-
cions, com el túnel de Tresponts o el tercer carril a la C-16 fins a la concessió del 
túnel del Cadí.

Esmena 23
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 48

48. Treballar amb l’administració general de l’Estat per tal de possibilitar l’en-
trada en servei de l’estació d’alta velocitat del Prat de Llobregat per tal de possibi-
litar l’intercanvi dels trens Avant amb la línia L9 del metro de Barcelona que dona 
accés a l’aeroport del Prat.

Esmena 24
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 49

49. Prioritzar les obres del condicionament de la carretera C-14 de Montblanc 
a Solivella, dins de l’Eix Viari de la C-14 de Montblanc a Tàrrega, de manera que 
les obres puguin ser licitades tan aviat com ho permetin les disponibilitats pressu-
postàries.

Esmena 25
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 51

Continuar amb les tasques ja iniciades per a la construcció del túnel de Tres 
Ponts, entre Organyà i Montant, a la carretera C-14, així com executar les obres ja 
adjudicades de la variant de la C-12 de Balaguer, continuar amb les d’acabament de 
l’autovia C-13 Lleida-Balaguer, els trams de Vilanova de la Barca, les obres de mi-
llora de la seguretat de la C-14 al seu pas per Tàrrega, i continuar els tràmits de la 
variant de la C-14 a Agramunt.

Esmena 26
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 52

52. Continuar millorant millorar l’oferta de línia de tren de Lleida fins a Cervera 
amb una millora de la garantint una coordinació horària adequada amb altres mit-
jans de transport.

Esmena 27
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 53

53. Iniciar la construcció de la nova terminal d’autobusos de Lleida a l’espai si-
tuat al costat de l’estació de l’AVE, un cop les administracions fixin el calendari per 
tal que l’Ajuntament de Lleida pugui cedir a la Generalitat de Catalunya els ter-
renys necessaris per dur a terme les obres de la futura estació d’autobusos de Lleida, 
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d’acord amb el projecte constructiu redactat per la Generalitat de Catalunya a tal 
efecte i quedin fixats mitjançant el conveni corresponent entre ambdues administra-
cions les condicions de participació en el finançament de les obres.

Esmena 28
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 55

55. Fomentar iniciatives per tal de millorar l’accés de xarxes d’alta capacitat a 
la demarcació de Lleida.

Esmena 29
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 56

56. Millorar la dotació de Mossos d’Esquadra a Lleida amb la incorporació de 
les noves promocions previstes pressupostàriament.

Esmena 30
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 57

57. La millora del Centre Penitenciari de Ponent, on entre altres coses manquen 
al voltant de 80 treballadors més, incrementant la seva dotació de personal aprofi-
tant el tancament del CP Homes de Barcelona. fent un pla de xoc per a modernitzar 
i millorar la seguretat del centre.

Esmena 31
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 58

58. Ampliar plantilles d’altres treballadors com bombers i altres agents de segu-
retat i servei a la ciutadania amb la incorporació de les noves promocions previstes 
pressupostàriament

Esmena 32
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 60

60. Desplegar en la seva totalitat la llei 1/2015, del règim especial de l’Aran, 
d’acord amb les prioritats que des del Consell General d’Aran es fixen en el marc de 
la Comissió bilateral Govern de la Generalitat - Conselh Generau d’Aran.

Esmena 33
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 61

Instar al Govern d’Espanya perquè s’acceleri la construcció de l’A-14 entre Llei-
da i Almenar i el límit amb l’Aragó i el condicionament de l’N-230 als seus trams de 
pas per Catalunya fins a la boca sud del túnel de Vielha i de la boca nord del túnel 
de Vielha fins a la frontera francesa.

Esmena 34
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 63

63. Fomentar iniciatives que permetin millorar les xarxes de comunicacions 
ADSL, telefonia mòbil i xarxa RESCAT, així com la cobertura de TDT, als munici-
pis de les zones de muntanya
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Esmena 35
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 69

69. Optimitzar Seguir treballant en l’impuls i millora de la gestió de les estacions 
d’esquí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 36
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 73

73. Fer una aposta decidida i ferma Continuar apostant per tal que la Universitat 
de Lleida, i reflectir-ho en els pressupostos, tot potenciant la seva diversitat de graus 
i trobant les fórmules necessàries per a la seva viabilitat i expansió. esdevingui el 
motor del progrés cultural, del progrés científic i tècnic a les comarques de ponent 
de Catalunya. Facilitar així mateix, que la seva oferta acadèmica pugui donar res-
posta a les necessitats reals del territori.

Esmena 37
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 74

74. Plantejar-se estratègies per als autònoms que permetin el relleu generacional, 
i si s’escau, creant un programa d’ocupació específic en l’àmbit rural que permeti el 
relleu generacional per a aquells negocis associats a explotacions agràries que, es-
tant en funcionament, vagin a tancar per jubilació del titular o propietari. El mateix 
estaria especialment adreçat a persones majors de 45 anys, la qual cosa suposaria 
avantatges bidireccionals.

Esmena 38
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 75

75. Fer efectiva la simplificació administrativa que recull la Llei 16/2015 de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, amb especial sensibi-
litat per a l’espai rural, on la manca de recursos fa més difícil la implantació d’una 
finestreta única. La grandària mitjana dels municipis a Lleida és la menor de Cata-
lunya, així com la seva dispersió territorial, per la qual cosa la unificació d’aquesta 
atenció i els serveis associats és prioritària.

Esmena 39
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 77

77. Explorar consorcis espais de col·laboració o convenis entre zones limítrofes 
de Lleida, com per exemple Osca i Saragossa, en àmbits com l’enològic, el turisme 
o les iniciatives empresarials innovadores que en molts casos necessiten sinèrgies 
compartides, o recursos i infraestructures que necessiten implementar o explotar 
conjuntament.

Esmena 40
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 78

78. Implementar programes específics de formació dual i contínua a Lleida pro-
curant/tendint a la proximitat del centre de formació i els centres de treball, intro-
duint facilitats en la mobilitat del estudiants per a corregir la dispersió de nuclis de 
població existents.
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Esmena 41
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 79

79. Destinar el finançament suficient per al museu d’art Jaume Morera, complint 
amb l’acord de destinar-hi un milió d’euros al llarg dels propers anys, tal com recull 
del conveni impulsat pel Departament de Cultura.

Esmena 42
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 80

80. Fer un impuls més fort Continuar l’impuls previst del Turó de la Seu Vella, 
contemplant la restauració de les muralles i estimulant-ne el projecte turístic.

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’acollida a Catalunya
302-00121/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53208; 53219 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 53208)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques d’acollida a Catalunya (tram. 302-00121/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1

1. Donar compliment a la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
l’orientació política general del Govern, en el seu apartat IX sobre «Política Integral 
d’Acollida», així com en el seu apartat XI. 2 pel que fa a garantir la protecció efec-
tiva dels menors refugiats no acompanyats.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7, que resta redactat de la següent manera

7. Coordinar-se millor i cooperar més amb el Govern d’Espanya amb l’objectiu 
de garantir una política més efectiva d’acollida als refugiats. 

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53219)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 



BOPC 354
10 de març de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 31 

esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’acollida a Catalunya (tram. 302-00121/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1) Seguir donant compliment a la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre l’orientació política general del Govern, en el seu apartat IX sobre «Política 
Integral d’Acollida».

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

2) Presentar al Parlament un estat de situació el més complert possible de la 
realitat del refugi a Catalunya, en un termini de tres mesos, que inclogui les dades 
disponibles per les institucions catalanes, les que facilitin les entitats i les que es re-
quereixin a l’Estat. L’objectiu d’aquest estat de situació (composat per dades entre 
les que es consideren especialment necessàries les nacionalitats d’origen, les confi-
guracions familiars, el nombre de menors i la presència de col·lectius d’especial vul-
nerabilitat) serà avaluar la suficiència dels recursos disponibles, els necessaris i la 
preparació adequada de l’acollida de noves persones refugiades.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

3) Continuar desplegant el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, apro-
vat l’any 2014, en el marc del Pla de Ciutadania i Migracions 2017-2020, pendent 
d’aprovació, com a referent del conjunt de programes i actuacions en matèria de 
refugi a Catalunya.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

4) Desplegar un Programa Català de Refugi que coordini actuacions del Govern, 
dels ens locals, de les entitats, de la ciutadania i de les pròpies persones refugiades 
per a la seva acollida i integració. En el marc del Pla de Protecció Internacional, el 
programa es coordinarà amb el conjunt de serveis públics claus per garantir l’ade-
quada atenció a les persones refugiades. En aquest sentit, la valuosa contribució de 
les actuacions basades en el voluntariat requereix formació específica i articulació 
amb el conjunt de dispositius assistencials professionalitzats: sanitaris, educatius, de 
suport jurídic, de formació i d’inserció social, etc.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

5) Establir una provisió pressupostària suficient, per tal de sostenir específica-
ment les polítiques i dispositius d’acollida. Tot reclamant a l’Estat la transferència a 
la Generalitat dels fons europeus que rep per a l’acollida i integració de les persones 
refugiades i immigrades, així com la transferència dels fons propis que actualment 
inverteix en aquesta matèria.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació

6) Denunciar davant l’Estat i les institucions europees la inexistència de cap 
aportació econòmica ni de l’Estat, ni de l’Estat provinent de les institucions europe-
es, ni directament de la Unió Europea, en concepte de polítiques d’acollida i inte-
gració de les persones refugiades quan és la Generalitat qui n’ostenta la competèn-
cia així com qui finança l’atenció educativa, sanitària, social i d’activació laboral 
d’aquestes persones.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació

7) Reclamar a l’Estat espanyol la gestió directa dels fons de la Unió Europea 
destinats a l’acollida i integració de les persones refugiades, ateses les competèn-
cies recollides en els articles 138 i 166 de l’EAC, el que s’estableix a la Llei 10/2010 
per a l’acollida de les persones immigrades i refugiades, i al que onze sentències del 
tribunal superior de justícia de Madrid, del Tribunal Suprem i àdhuc del tribunal 
constitucional han resolt, al decidir en diferents ocasions a favor de la competència 
de la Generalitat en aquesta matèria.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició

8) Intensificar els esforços per tal de facilitar els informes d’inserció i tots els 
elements que puguin facilitar la tramitació de la situació administrativa ja siguin 
les renovacions de permisos de residència o les reagrupacions familiars. En aquest 
sentit, resulta especialment necessari difondre la utilitat dels informes d’integració 
per aquelles persones amb permís de residència temporal que es trobin en situació 
d’atur per tal que puguin renovar aquests permisos i no caiguin en una situació d’ir-
regularitat sobrevinguda.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

9) El Parlament de Catalunya considera que el deure democràtic vers les perso-
nes refugiades ha d’anar molt més enllà de la solidaritat i l’acollida, i ha de mirar 
d’incidir tant com sigui possible en les causes (conflictes bèl·lics, situacions d’espoli 
i de violació dels drets humans) que empenyen tantes persones a expatriar-se i cer-
car asil per sobreviure.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya apel·la a la responsabilitat corporati-
va de les empreses catalanes que operen a l’estranger pel que fa a la necessitat d’un 
comportament ètic en matèria de comerç, inversions o participació en projectes que 
suposin connivència amb règims o amb forces armades que terroritzen les pobla-
cions d’aquests països.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a establir un model 
de clàusula ètica empresarial a incloure en els contractes de la Generalitat i del seu 
sector públic, per la qual les empreses es comprometin a respectar els drets humans, 
i especialment d’obligat compliment per les empreses catalanes que operen a l’es-
tranger.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república 
catalana d’acollida
302-00122/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53206; 53209; 53220 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 53206)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre una república catalana d’acollida (tram. 302-00122/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió al punt 2b

2b) En el marc de la construcció de la República Catalana el Govern de la Ge-
neralitat ha de dissenyar una política d’acolliment pròpia proposant i desenvolupa-
ment un Pla d’Acollida de caràcter estrictament públic. Aquest ha de comptar amb 
el recursos financers i humans necessaris per garantir tant els compromisos adqui-
rits, com d’aquells que se’n deriven de la voluntat i compromís polític del Govern 
de Catalunya.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 5f

5f) Exigir el complet redisseny de les funcions encomanades a l’agència Frontex, 
prioritzant la destinació dels seus recursos a la creació d’un sistema de rescat i sal-
vament al mar Mediterrani –i a totes les fronteres exteriors de la UE– amb la finali-
tat de desenvolupar operacions de salvament de persones en trànsit insegur i perillós 
i a l’hora oferir-los ajuda immediata.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 5g

5g) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Go-
vern de l’Estat que: 

i) Iniciï en el termini més breu possible un procés que condueixi al tancament 
progressiu dels centres d’internament d’estrangers (CIE), atès que la Directiva eu-
ropea (Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de de-
sembre, relativa a normes i procediments comuns als estats membres per al retorn 
dels nacionals de països tercers en situació irregular), no en prescriu l’existència 
obligatòria, i pel fet que és possible d’aplicar mesures cautelars alternatives a l’in-
ternament, com ara la presentació periòdica davant l’autoritat, el dipòsit de do-
cumentació, l’obligació de residir en un indret determinat o el règim de llibertat 
vigilada.

ii) Potenciï, amb caràcter transversal i en coordinació amb el sistema judicial, 
el desplegament de les mesures cautelars alternatives a l’internament de les per-
sones en situació administrativa irregular que regula l’article 61 de la Llei orgà-
nica 4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i 
la seva integració social, en tot cas fins a una resolució ferma de l’expedient ad-
ministratiu.
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iii) Garantir el caràcter autènticament excepcional de la mesura cautelar d’inter-
nament, aplicable només després d’haver-¬se dictat, i després d’haver fracassat en 
l’assegurament de l’expulsió dictada les mesures cautelars diferents a l’internament 
que regula l’esmentada Llei orgànica 4/2000.

iv) Desestimi les recomanacions de la iniciativa feta pública durant el març de 
2017 pel Comissari Europeu de Migració, Dimitris Avramopoulos, amb relació a 
l’expulsió massiva de persones en situació administrativa irregular, i també amb re-
lació a la prolongació del temps d’internament de les persones internades per raó de 
trobar-se en situació administrativa irregular.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 7

7. Reclamar a la Comissió Europea que presenti amb caràcter immediat un re-
curs d’anul·lació dels Acords assolits pel Estats membres de la UE amb Turquia, 
coneguts com a «Declaració UE-Turquia», del 18 de març de 2016, amb relació a 
la situació de les persones a la cerca de refugi, davant el TJUE, i al Govern d’Espa-
nya que procedeixi d’igual manera i que se’n retiri mitjançant la pertinent denúncia.

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 53209)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre una república catalana d’acollida (tram. 302-00122/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió al punt 1.a

1.a)
[...]
Supervisar l’assoliment, per part de les persones refugiades, del grau d’autonomia 

suficient per poder desenvolupar-se en el nou entorn. Incrementar de 6 mesos a 24 
mesos, amb finançament català, el període d’acollida de les persones sol·licitants d’asil 
en funció de la consecució real de la seva autonomia i del seu grau de vulnerabilitat.

[...]

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1.c

1.c) Territorialitzar els serveis públics d’atenció a les persones demandants d’asil 
i donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors oferint formació a les persones 
dels municipis responsables de l’acollida, suport i atenció a les persones demandants 
d’asil.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i addició al punt 1.d

1.d) Facilitar, promoure i buscar fons de finançament per al reagrupament fami-
liar, d’aquells membres de la família, del primer grau de consanguinitat i el segon 
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grau de consanguinitat en línia directa en el cas de menors d’edat, de persones re-
fugiades a Catalunya, que encara es troben en algun dels campaments de refugiats 
instal·lats en altres països.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició del punt 4

4. Sol·licitar Instar el Govern espanyol d’Espanya l’elaboració i aprovació d’un 
projecte de llei que transposi la directiva 2001/55 de la Unió Europea, sense restric-
ció ni retallades de drets del sistema espanyol.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5.b

5.b) Estudiar la possibilitat de retirar l’obligatorietat de visat de trànsit per a les 
persones nacionals de països en conflicte, com per exemple Síria, sempre conforme 
a les convencions internacionals en la matèria de les quals Espanya és part.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53220)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república ca-
talana d’acollida (tram. 302-00122/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. a) El manteniment de mecanismes de coordinació estable entre Generalitat, 
entitats gestores del programa estatal d’acollida que treballen a Catalunya, Xarxa de 
municipis acollidors i entitats locals que ofereixin suport per: 

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

1. a) iii. Incrementar de 18 a 30 mesos, amb finançament català, el període d’aco-
llida i integració de les persones sol·licitants d’asil que no hagin assolit la seva au-
tonomia plena, reforçant aquestes mesures en funció del seu grau de vulnerabilitat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. b) Elaborar un sistema d’indicadors que permeti comptar amb les dades qua-
litatives i quantitatives sobre la població refugiada a Catalunya.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. c) Reclamar a l’Estat la descentralització del sistema d’acollida i integració de 
les persones demandants d’asil, per establir un model que compti amb les entitats 
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especialitzades, es desplegui des dels ens locals amb coordinació de la Generalitat. 
Continuar donant suport als municipis que acullen persones refugiades oferint for-
mació als seus responsables d’acollida, i suport i atenció a les persones sol·licitants 
d’asil.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. d) Promoure, facilitar, exigir el finançament compromès per al reagrupament 
familiar d’aquells membres de la família de persones refugiades a Catalunya que 
encara es trobin als països de trànsit.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació

2. b) En el marc de la construcció de la República Catalana el Govern ha de dis-
senyar una política d’acolliment pròpia, proposant el desenvolupament d’un Progra-
ma Català de Refugi públic que inclogui les actuacions públiques i també les que 
es poden desenvolupar pel conjunt d’actors socials. Aquest ha de comptar amb els 
recursos financers i humans necessaris per garantir tant els compromisos adquirits, 
com d’aquells que se’n deriven de la voluntat i compromís polític del Govern de Ca-
talunya.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

2. c) Impulsar una estratègia per a la promoció de la política d’internaciona-
lit-zació responsable de l’empresa que asseguri el compliment de la legislació vigent 
per part de les empreses en l’àmbit del Dret Internacional dels Drets Humans, el 
Dret Internacional del Treball i les normes internacionals sobre medi ambient, pro-
moció de la pau i el Dret al desenvolupament sostenible, en les seves operacions a 
l’exterior de Catalunya. El Centre tindrà la capacitat per estudiar i avaluar les quei-
xes i denúncies pertinents així com d’emetre informes que hauran de ser respostes 
pel Govern determinat de manera obligatòria.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

2. d) Instar els municipis a facilitar l’empadronament per a totes les persones que 
viuen als seus municipis, amb independència de la situació de regularitat adminis-
trativa, per tal de garantir un accés als serveis públics fonamentals en igualtat de 
condicions que la resta de la ciutadania de Catalunya. Reforçar les mesures per evi-
tar la irregularitat sobrevinguda i per fer efectiu l’accés a la regularitat d’aquelles 
persones que l’hagin patit. En especial cal un esforç de difusió de la utilitat dels 
informes d’integració per a poder renovar els permisos de residència temporals en 
els casos de persones en situació d’atur.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. b) Garantir l’equiparació en drets de les persones que tenen reconegut l’estatut 
de refugiat i de les beneficiàries de protecció subsidiària.
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Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

4. Sol·licitar al Govern espanyol l’elaboració i aprovació d’un projecte de llei que 
transposi la directiva 2001/55 del Consell de Ministres de la Unió Europea per a 
garantir el principis de seguretat jurídica i de reserva de llei per a regular aquesta 
matèria.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. c) Garantir l’arribada de persones per raons humanitàries mitjançant visats de 
curta durada d’estada (estudis, privats, motius especials, mèdics, etc...) de validesa 
territorial limitada.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
D’addició

5. d) Garantir l’accés al dret d’asil a totes les persones subjectes de protecció in-
ternacional en trànsit a Ceuta i Melilla i el seu trasllat a la Península.

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De modificació

f) Vetllar perquè en totes les actuacions dutes a terme per Frontex, apliquin es-
crupolosament els criteris emanats de la carta de Drets Fonamentals de la UE, del 
Dret Internacional Humanitari i dels Drets Humans.

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. Dirigir-se a la Comissió Europea per tal de traslladar el missatge massiu de la 
societat catalana de voluntat d’acollida i en aquest sentit demanar de nou a la Co-
missió Europea l’adopció de les mesures adients per a l’acollida de refugiats.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència de Fàtima Taleb, regidora de 
Badalona en Comú, amb relació a la Proposició de llei integral contra 
totes les formes d’odi i discriminació
352-01218/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52004).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Aziz Fayé, portaveu del Sindicat 
de Manters, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes 
les formes d’odi i discriminació
352-01219/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52004).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Alba Cuevas, representant de 
SOS Racisme, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes 
les formes d’odi i discriminació
352-01220/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52004).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Santiago Alba Rico, escriptor 
i filòsof, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01221/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52004).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’Angela Davis, professora de 
filosofia de la Universitat de Califòrnia a Santa Cruz (Estats Units), 
amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes 
d’odi i discriminació
352-01222/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52004).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Patsili Toledo, membre de 
Feminicidio.net, amb relació a la Proposició de llei integral contra 
totes les formes d’odi i discriminació
352-01223/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52004).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Eugeni Rodríguez, membre de 
l’Observatori contra l’Homofòbia, amb relació a la Proposició de llei 
integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01224/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52004).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Guillem Fernàndez, membre de 
Coop57, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01225/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52004).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del projecte 
Crimenesdeodio.net amb relació a la Proposició de llei integral 
contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01226/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52004).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de SOS 
Racisme amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01255/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 52465).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unitat 
contra el Feixisme i el Racisme amb relació a la Proposició de llei 
integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01256/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 52465).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de David Moya, en representació 
del grup de recerca CER-Migracions, amb relació a la Proposició de 
llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01257/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 52510).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Abel Beremenji, professor 
del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i membre del grup de recerca Emigra, amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
352-01258/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 52510).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Morist i Güell, en 
representació de la Creu Roja, amb relació a la Proposició de llei 
integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01259/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 52666).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Mohamed Alami Susi, 
president de l’Associació d’Amics del Poble Marroquí (Itran), amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
352-01260/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 52666).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Maria Cendón, en 
representació de Sicar cat - Adoratrius, amb relació a la Proposició 
de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01261/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 52666).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació 
de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei integral 
contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01262/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 52666).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Ferran Busquets, en 
representació d’Arrels, amb relació a la Proposició de llei integral 
contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01263/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 52666).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, en 
representació de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de 
llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01264/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 52666).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.



BOPC 354
10 de març de 2017

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 42

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Guillén, president del 
Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat 
(Cocarmi), amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01265/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 52666).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
per la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra amb Discapacitats 
(AILMED) amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01266/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 52666).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Tània Verge, en representació 
de Feministes per la Independència, amb relació a la Proposició de 
llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01267/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Cervera i Mercè 
Otero, en representació de Ca la Dona, amb relació a la Proposició 
de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01268/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, en 
representació de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de 
llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01269/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Verònica Lafont, en 
representació del col·lectiu LGTB Terrassa, amb relació a 
la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
352-01270/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Alba Garcia, en representació 
de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei integral 
contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01271/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Eva Gajardo, en representació de 
la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei 
integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01272/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Viu 
Autisme amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01273/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència per escrit d’Aina Masgoret Ràfols, en 
representació de Save the Children, amb relació a la Proposició de 
llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01274/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.



BOPC 354
10 de març de 2017

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 44

Proposta d’audiència per escrit de Marta Obdulia, en representació 
d’Ecom, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01275/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de SOS 
Racisme amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01276/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Natàlia Santandreu i Gràcia 
i de Mercè Claramunt, en representació de Dones Juristes, amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
352-01277/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència per escrit d’Adriana Ribas, en representació 
d’Amnistia Internacional, amb relació a la Proposició de llei integral 
contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01278/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Fernando Fuster-Fabra 
Fernández, en representació de l’Observatori d’Igualtat de Tracte i 
Oportunitats, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes 
les formes d’odi i discriminació
352-01279/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.



BOPC 354
10 de març de 2017

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 45 

Proposta d’audiència per escrit de Jonathan Rodríguez, en 
representació de Sitges Voluntaris Socials, amb relació a 
la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
352-01280/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència per escrit d’una representació de la Federació 
de Persones Sordes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01281/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència per escrit d’una representació de Pimec amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
352-01282/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Emilio Ruiz, en representació 
del Casal Lambda, amb relació a la Proposició de llei integral contra 
totes les formes d’odi i discriminació
352-01283/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència per escrit d’Antonio Guillén, president del 
Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat 
(Cocarmi), amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01284/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.
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Proposta d’audiència per escrit de Rosa Cadena, en representació 
de Dincat, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01285/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència per escrit d’una representació de l’Associació 
de Salut Mental Ponent amb relació a la Proposició de llei integral 
contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01286/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència per escrit de Francesc Xavier Jaurena, en 
representació de Filnet, amb relació a la Proposició de llei integral 
contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01287/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Ángel Aguilar, en 
representació del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació, amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
352-01288/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Meritxell Ocaña Llanes, en 
representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
352-01289/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.
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Proposta d’audiència per escrit d’una representació de la Creu Roja a 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01290/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència per escrit d’Antonio Centeno, en representació 
de Vida Independent, amb relació a la Proposició de llei integral 
contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01291/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Rocío Rubio, cap de la Divisió 
de la Policia Científica dels Mossos d’Esquadra, amb relació 
a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
352-01292/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió del director de l’Observatori de 
Dret Privat de Catalunya amb relació a la Proposició de llei integral 
contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01293/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Magda Oranich, vocal de la 
Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
352-01294/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’Anna Mercadé, directora de 
l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les 
formes d’odi i discriminació
352-01295/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Projecte 
Geoparc Conca de Tremp - Montsec davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre aquest projecte i la seva candidatura davant la 
UNESCO
356-00542/11

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 52401).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 07.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de Nora Ancarola, presidenta de la 
Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya, i de Montserrat 
Moliner, en representació de la Xarxa d’Espais de Producció i 
Creació de Catalunya, davant la Comissió de Cultura perquè informin 
sobre la situació de la Federació de Professionals de la Cultura i dels 
seus membres
356-00543/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 52451).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 07.03.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Alberto Cabanes Pérez de Madrid, 
president de l’entitat Adopta un Avi, davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies perquè informi sobre les activitats de l’entitat
356-00549/11

SOL·LICITUD

Presentació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs (reg. 52481).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 07.03.2017.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre les actuacions del Departament durant el primer any de govern
355-00063/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Salut (reg. 53142).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 08.03.2017.

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de 
la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements 
radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de 
l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
200-00020/11

DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Reg. 53667 / Coneixement: Presidència del Parlament, 10.03.2017

A la presidenta del Parlament de Catalunya
Senyora,
D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Ga-

ranties Estatutàries, us trameto, adjunta, còpia del Dictamen 3/2017, d’aquest Con-
sell, emès el 9 de març de 2017, sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, finan-
ceres, administratives i en l’àmbit del sector públic; de creació de l’impost sobre 
el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió 
d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost 
sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics.

Atentament,

Barcelona, 10 de març de 2017
Joan Egea Fernàndez, president del Consell de Garanties Estatutàries

Dictamen 3/2017, de 9 de març, sobre el Projecte de llei de mesures 
fiscals, financeres, administratives i en l’àmbit del sector públic; de 
creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, 
manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de 
l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans 
establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics

El Consell de Garanties Estatutàries, amb l’assistència del president Joan Egea 
Fernàndez, del vicepresident Pere Jover Presa, dels consellers Eliseo Aja, Marc Car-
rillo i Jaume Vernet Llobet, del conseller secretari Àlex Bas Vilafranca, i dels con-
sellers Francesc de Paula Caminal Badia i Carles Jaume Fernández, ha acordat eme-
tre el següent

Fascicle segon
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Dictamen
Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte al Dictamen de la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administrati-
ves i en l’àmbit del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental 
de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; 
de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establi-
ments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics (BOPC 
núm. 322, de 3 de febrer de 2017; correccions d’errades: BOPC núm. 333, de 16 de 
febrer de 2017; núm. 349, de 6 març de 2017, i núm. 351, de 7 de març de 2017).

Antecedents
1. El dia 10 de febrer de 2017 va tenir entrada en el Registre del Consell de Ga-

ranties Estatutàries un escrit de la presidenta del Parlament de Catalunya (Reg. núm. 
5649) en què es comunicava al Consell la Resolució de la presidència del Parlament, 
del mateix 10 de febrer, en la qual, segons el que preveuen els articles 16.1.b i 23.b 
de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, es va ad-
metre a tràmit la sol·licitud de dictamen presentada el 9 de febrer de 2017 per més 
d’una desena part dels diputats, del Grup Parlamentari de Ciutadans, en relació amb 
l’adequació a l’Estatut d’autonomia i a la Constitució del Dictamen de la Comissió 
d’Economia i Hisenda sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, admi-
nistratives i en l’àmbit del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc medi-
ambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements ra-
diotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans 
establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del dia 14 de febrer de 2017, 
després d’examinar la legitimació i el contingut de la sol·licitud, va acordar la seva 
admissió i es va declarar competent per emetre el dictamen corresponent, d’acord 
amb els articles 23 a 25 de la seva Llei reguladora. Es va nomenar ponent el vice-
president senyor Pere Jover Presa.

3. En la mateixa sessió, en aplicació de l’article 25, apartats 4 i 5, de la seva Llei 
reguladora, el Consell va acordar adreçar-se als sol·licitants, al Parlament, a tots els 
grups parlamentaris i també al Govern, a fi de sol·licitar-los la informació i la docu-
mentació complementàries de què disposessin sobre la norma sotmesa a dictamen.

4. En data 16 de febrer de 2017, es va rebre en el Registre del Consell (Reg. núm. 
5656) un escrit del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transpa-
rència, que adjuntava com a documentació complementària un informe elaborat per 
la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisen-
da, de data 15 de febrer de 2017.

5. Finalment, després de les corresponents sessions de deliberació, es va fixar 
com a data per a la votació i per a l’aprovació del Dictamen el dia 9 de març de 2017.

Fonaments jurídics
Primer. L’objecte del Dictamen
Se sol·licita el parer consultiu d’aquest Consell amb relació a l’adequació a l’Es-

tatut i a la Constitució del Dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda sobre el 
Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i en l’àmbit del sector 
públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, mani-
pulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre be-
gudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics (en endavant, Projecte de llei), en 
el seu conjunt i, específicament, d’una sèrie de preceptes distribuïts en blocs per raó 
de l’objecte de qüestionament, que són els articles 4, 5 a 21, 22 a 47, 51 a 68, 69 a 83, 
81.11, 129 i 130, 138 a 141 i 45, 188 i la disposició addicional primera.
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1. Com explicita el mateix preàmbul de la iniciativa legislativa, tot i que el 24 de 
maig de 2016 el Govern va presentar al Parlament el Projecte de llei de pressupostos 
per al mateix any, juntament amb el de mesures fiscals, financeres, administratives 
i del sector públic, atesa l’aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució del 
projecte de pressupostos en la sessió del Ple del Parlament de 8 de juny de 2016, el 
Govern va retirar també el de mesures que l’acompanyava, de manera que la darre-
ra llei d’acompanyament aprovada ha estat la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives, que complementava els pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2015.

Partint d’aquesta situació, «amb uns comptes vigents resultat d’una obligada 
pròrroga pressupostària i davant els objectius de política econòmica que s’expliciten 
en els pressupostos de la Generalitat per al 2017, resulta del tot necessari, amb la 
finalitat de contribuir a una major eficàcia i eficiència d’aquests, que s’adoptin una 
sèrie de mesures de caràcter tributari i fiscal, de gestió econòmica i d’organització 
i acció administrativa, la consecució de les quals exigeix l’aprovació d’aquesta llei 
sota els mateixos principis amb què es va elaborar el projecte de llei de mesures de 
l’exercici anterior» (par. segon del preàmbul). Mesures que la mateixa norma preveu 
que reforcin i facin efectives «les disposicions i les línies d’actuació esbossades i 
contingudes en la Llei de pressupostos per al 2017» (par. sisè del preàmbul).

2. Per assolir aquests objectius, el Projecte de llei s’estructura en cinc parts, di-
vidides en els corresponents títols i capítols, que contenen 228 articles, set disposi-
cions addicionals, dues disposicions derogatòries, cinc de finals i un annex.

La part primera es dedica a les mesures fiscals, i recull les modificacions nor-
matives relatives als tributs propis (títol I), a les taxes (títol II) i als tributs cedits 
(títol III). La part segona es refereix a diverses mesures financeres, en concret a les 
relatives a les finances públiques (títol I), al patrimoni (títol II) i a la contractació 
pública (títol III). La part tercera, relativa a les mesures en l’àmbit del sector públic, 
es dedica a la matèria de funció pública (títol I), òrgans reguladors o consultius (tí-
tol II) i reestructuració i racionalització del sector públic (títol III). La part quarta 
introdueix diverses mesures administratives en matèria d’habitatge, d’urbanisme, 
d’ordenació ambiental, d’ordenació d’aigües i territorial (títol I); de medi natural, 
agricultura, pesca i alimentació (títol II) i de política social i sanitària (títols III i 
IV), així com altres mesures administratives de caràcter sectorial en matèria d’es-
pectacles públics i activitats recreatives, turisme, consum, seguretat pública, esport, 
codi civil, política lingüística, equipaments comercials, joc, renda mínima d’inser-
ció, cooperatives, prevenció de riscos laborals i universitats, entre d’altres (títol V), 
i mesures administratives de simplificació del règim d’intervenció de les activitats 
econòmiques (títol VI). La part final de la norma inclou set disposicions addicionals, 
dues disposicions derogatòries, la segona de les quals es refereix a les normes i els 
preceptes enumerats en l’annex I, en compliment del Pla de simplificació normativa 
aprovat per l’Acord GOV/114/2016, de 2 d’agost, i cinc disposicions finals, l’última 
de les quals es dedica a l’entrada en vigor de la norma.

3. L’escrit de sol·licitud conté dotze apartats. El primer (I) qüestiona la constitu-
cionalitat del Projecte en la seva totalitat, per vulneració del principi de seguretat 
jurídica, atès el seu caràcter de llei multisectorial, tatxa que s’expressa també en els 
apartats següents (II i III), dedicats a la regulació de les deduccions sobre l’impost 
de la renda de les persones físiques previstes als articles 130 i 129, respectivament. 
Els apartats restants de la sol·licitud es refereixen a preceptes concrets i molt sovint 
a capítols sencers, com és el cas dels capítols V, VI, VII i VIII del títol I (part pri-
mera) del Projecte, relatius als diferents impostos propis, al·legant de forma general 
la vulneració de l’ordre constitucional i estatutari de competències en aquesta matè-
ria (apts. V, VI, VII, IX i XI de la sol·licitud). Finalment, qüestiona la regulació de 
les obligacions d’informació sobre dades tributàries continguda als articles 45, 138, 
139, 140 i 141, per vulneració del dret a la intimitat (apt. IV), i altres regulacions 
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relatives a seguretat ferroviària, règim de subvencions i contractació pública (apts. 
VIII, X i XII).

Atesa l’heterogeneïtat de les matèries que haurem de tractar en aquest Dictamen, 
i per a una major claredat expositiva, en cadascun dels fonaments i apartats que 
segueixen realitzarem la descripció detallada dels preceptes sol·licitats i de l’argu-
mentació utilitzada pels peticionaris, i exposarem el marc constitucional i estatutari 
aplicable en cada cas a fi d’arribar a la conclusió corresponent.

4. Quant a l’estructura del Dictamen, el fonament jurídic segon analitzarà el con-
junt del Projecte de llei des de la vessant del respecte al principi de seguretat jurí-
dica de l’article 9.3 CE. Seguidament, i ja en relació amb els preceptes impugnats 
específicament, el fonament jurídic tercer examinarà l’adequació als principis cons-
titucionals de seguretat jurídica i prohibició de la retroactivitat (9.3 CE) dels articles 
129 i 130 del Projecte de llei, relatius, respectivament, a la supressió de la deducció 
dins de l’impost de la renda de les persones físiques de les inversions en accions 
d’entitats que cotitzen en el segment d’empreses en expansió del mercat alternatiu 
borsari i a la modificació dels requisits per gaudir del percentatge incrementat de la 
deducció per inversió en habitatge habitual en l’impost esmentat.

En el fonament jurídic quart es tractaran els preceptes relatius a diversos tri-
buts propis de la Generalitat com són els impostos sobre els habitatges buits; grans 
establiments comercials; estades en establiments turístics; risc mediambiental de 
la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics, i, 
finalment, begudes ensucrades envasades, i s’estudiarà la seva conformitat amb el 
bloc de la constitucionalitat.

El fonament jurídic cinquè analitzarà, essencialment des de la perspectiva del 
respecte al dret a la protecció de dades de l’article 18.4 CE i del principi de seguretat 
jurídica (9.3 CE), l’obligació de subministrament d’informació periòdica a l’Agència 
Tributària de Catalunya en relació amb els tributs cedits que gestiona la Generalitat. 
A l’últim, el fonament jurídic sisè tractarà l’adequació al marc constitucional i esta-
tutari de competències de la resta de preceptes mencionats a la sol·licitud, això és, 
l’article 81.11 (al qual, al nostre entendre equivocadament, els sol·licitants assignen 
la regulació de la prescripció de les accions de les administracions que concedei-
xen subvencions); l’article 188 (en relació amb les competències que s’atribueixen a 
l’Agència Catalana de Seguretat Ferroviària), i la disposició addicional primera (re-
ferida al règim de contractació pública pel que fa a la modificació o resolució dels 
contractes com a conseqüència de mesures d’estabilitat pressupostària).

Segon. L’examen de l’adequació del Projecte de llei dictaminat al principi constitu-
cional de seguretat jurídica (art. 9.3 CE)

1. Els diputats sol·licitants qüestionen la totalitat del Projecte de llei que dicta-
minem per vulneració del principi de seguretat jurídica reconegut a l’article 9.3 CE, i 
també per «infracción del principio de legalidad en el ejercicio de la iniciativa le-
gislativa».

Respecte de la primera de les al·legacions esmentades, entenen els sol·licitants 
que el Projecte qüestionat s’afegeix a una situació ja per si mateixa complexa, en què 
conviuen lleis específiques sobre diverses matèries «y, al menos, XXX normas óm-
nibus que inciden sobre esas mismas materias». Per tant, consideren que la seva 
aprovació incrementaria la dispersió normativa i les dificultats interpretatives ja 
existents i, en conseqüència, comportaria un grau d’inseguretat jurídica «intolerable 
conforme a lo previsto en el artículo 9 de la CE de 1978».

A aquests efectes, mencionen setze lleis de mesures fiscals i administratives que 
consideren vigents a Catalunya des de l’any 1997, i conclouen que «[e]sta situación 
de dispersión normativa ha llegado hasta tal punto de esperpento que las propias le-
yes de acompañamiento u ómnibus modifican leyes de acompañamiento anteriores, 
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agregando paulatinamente una complejidad y un grado de ininteligibilidad insoste-
nible al conjunto del ordenamiento jurídico autonómico».

2. La seguretat jurídica és un principi propi de les tradicions constitucionals co-
munes dels estats democràtics de dret, i com a tal ha estat àmpliament reconeguda 
per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Eu-
ropeu de Drets Humans.

Els peticionaris només al·leguen, en aquesta primera part de la seva sol·licitud, 
la vulneració d’aquest principi com a conseqüència del caràcter de «llei òmnibus» 
que atribueixen al Projecte de llei que dictaminem. Consegüentment, centrarem el 
nostre examen d’aquest aspecte específic, deixant per a una anàlisi posterior, al fo-
nament jurídic següent, l’estudi d’aquest principi en la seva vessant de qualitat de la 
llei, entesa com l’exigència de certesa, claredat i predictibilitat de les normes jurídi-
ques i de l’ordenament en el seu conjunt.

Aquest Consell s’ha pronunciat en nombroses ocasions sobre aquesta qüestió, 
especialment als DCGE 4/2012, de 6 de març (FJ 2); 11/2012, de 22 d’agost (FJ 5); 
2/2014, de 10 de gener (FJ 4); 3/2015, de 26 de febrer (FJ 3), i 10/2015, d’1 de juliol 
(FJ 2). També el Tribunal Constitucional l’ha tractada a bastament, de forma inicial 
a la STC 136/2011, de 13 de setembre (FJ 3 i 9), i posteriorment a les STC 176/2011, 
de 8 de novembre, i 132/2013, de 5 de juny, entre moltes d’altres. Més recentment, 
la STC 199/2015, de 24 de setembre, conté un ampli i complet resum, al qual ens 
remetem en tota la seva extensió (FJ 3).

A) Com és sabut, les lleis habitualment publicades amb els títols «llei de mesu-
res fiscals, administratives i de l’ordre social», i altres de similars, varen aparèixer 
al nostre ordenament jurídic com a conseqüència de la coneguda STC 76/1992, de 
14 de maig, que va denunciar el vici consistent a introduir a les lleis de pressupostos 
matèries i regulacions que constitucionalment estan vedades a aquest tipus de lleis. 
Des de llavors es va generalitzar, tant a l’Estat com a les comunitats autònomes, la 
pràctica de traslladar aquestes matèries a lleis que, tot i no ser formalment pressu-
postàries, es tramitaven en paral·lel a aquestes com a complement necessari per a la 
seva efectivitat, i s’aprovaven i es publicaven generalment en la mateixa data.

Inicialment, aquesta pràctica no comportava riscos importants de dispersió nor-
mativa. Així, la primera d’aquestes lleis dictades a l’àmbit estatal, la Llei 23/1993, de 
29 de desembre, va modificar tretze lleis, dos decrets legislatius i un decret llei. Ara 
bé, el problema es va anar agreujant any rere any, de manera que l’última d’aquestes 
lleis, la Llei 62/2003, de 30 de desembre, va modificar cent tretze lleis de contingut 
tan variat com el Pla hidrològic, la Llei d’enjudiciament civil, el Codi de comerç, la 
Llei hipotecària i les de televisió privada, sector elèctric, general de sanitat, medi-
cament, general de telecomunicacions, protecció de dades i Centre Nacional d’In-
tel·ligència, entre d’altres.

És cert que, a partir d’aquell any, i com a conseqüència de compromisos elec-
torals, els governs de l’Estat s’han abstingut de presentar projectes de llei com els 
indicats, encara que no per això ha desaparegut la problemàtica exposada, que s’ha 
traslladat a altres àmbits. Així, novament, les lleis de pressupostos poden arribar a 
desbordar els límits materials de l’article 134 CE com també continuen essent una 
realitat en el nostre ordenament les lleis de contingut multisectorial. A més, algunes 
comunitats autònomes segueixen aprovant lleis de mesures, si bé no tenen l’extensió 
i l’heterogeneïtat extremes abans exemplificades.

B) No caldrà repetir, en aquest moment, la nostra doctrina consultiva ni tampoc 
la doctrina constitucional sobre el tipus de lleis que ens ocupen, que esmentàvem an-
teriorment i que donem per reproduïdes en la seva integritat. Només en recordarem 
dos aspectes que considerem rellevants.

D’una banda, tant el Tribunal Constitucional com el Consell hem denunciat de 
forma continuada els problemes de tècnica legislativa que presenten les lleis de me-
sures o d’acompanyament. Així, ja a la STC 136/2011, abans mencionada, l’alt tribu-
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nal va dir que «no cabe duda de que sería una técnica más perfecta la de circunscri-
bir el debate político de un proyecto de ley a una materia específica, lo que alentaría 
una mayor especialización del mismo y, posiblemente, una mejor pureza técnica del 
resultado» (FJ 3).

Encara més, en determinats casos, les deficiències legislatives que presenten po-
den arribar a un punt de gravetat que voreja l’àmbit protegit per l’article 9.3 CE. Com 
recordàvem al nostre Dictamen 3/2015, «[p]er al Tribunal es tracta d’una llei[...] que 
introdueix un factor de diversitat i complexitat que, no debades, en alguns casos, 
pot arribar a posar en qüestió el principi constitucional de seguretat jurídica (art. 9.3 
CE) per la dificultat que pot suscitar, en els diferents operadors i ciutadans, la tasca 
d’identificar el contingut de la norma, però també per la manca d’especialització en 
la seva elaboració parlamentària» (FJ 3).

Però, d’altra banda, aquestes crítiques mai han arribat a una declaració d’incons-
titucionalitat de la norma, per les raons que s’exposen a continuació.

En primer lloc, perquè no hi ha des d’una perspectiva constitucional cap obstacle 
que impedeixi o limiti la introducció en un únic text legislatiu d’una gran quantitat 
de normes de contingut heterogeni: «el dogma de la deseable homogeneidad de un 
texto legislativo no es obstáculo insalvable que impida al legislador dictar normas 
multisectoriales, pues tampoco existe en la Constitución precepto alguno, expre-
so o implícito, que impida que las leyes tengan un contenido heterogéneo» (STC 
136/2011, FJ 3).

En segon lloc, el dit contingut heterogeni no afecta el caràcter d’aquestes lleis 
com a lleis ordinàries ni la posició que ocupen al si de l’ordenament, de manera que 
no resulta alterat el sistema de fonts establert a la Constitució.

Finalment, tampoc es produeix una afectació directa al principi de seguretat ju-
rídica (art. 9.3 CE) ja que, malgrat la seva heterogeneïtat, l’objecte d’aquestes lleis 
«está perfectamente delimitado en el momento de presentación del proyecto al Con-
greso de los Diputados, teniendo todos sus eventuales destinatarios (operadores jurí-
dicos y ciudadanos) conocimiento del mismo mediante su publicación en el «Diario 
Oficial de las Cortes Generales», como finalmente tienen conocimiento del texto 
definitivo mediante su inserción en el «Boletín Oficial del Estado»» (STC 199/2015, 
esmentada, FJ 3).

3. Una vegada exposades les consideracions anteriors, estem ja en condicions de 
finalitzar la nostra argumentació donant resposta a les al·legacions dels sol·licitants.

A) El Projecte de llei que dictaminem coincideix plenament amb el tipus de lleis 
que acabem de definir i, per tant, presenta els problemes i les deficiències de tècnica 
legislativa pròpies de les anomenades lleis òmnibus. És un text llarg, que modifica 
més de vuitanta lleis i decrets legislatius, molt sovint sobre matèries tan diverses i 
allunyades del seu caràcter «d’acompanyament» a la Llei de pressupostos com po-
den ser les següents: Codi civil, Policia-Mossos d’Esquadra, agents rurals, Univer-
sitat Oberta de Catalunya, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, pesca i acció marítima, Institut Ca-
talà Internacional per la Pau, Institut Català d’Indústries Culturals, meteorologia, 
Memorial Democràtic, llei ferroviària, espais naturals, protecció dels animals, entre 
d’altres.

B) No obstant això, fins al moment, aquest Consell no ha dictaminat la vulne-
ració de l’article 9.3 CE per part de cap de les lleis d’acompanyament ni d’altres de 
caràcter multisectorial que han estat sotmeses al nostre coneixement, de manera 
coincident amb la doctrina abans exposada del Tribunal Constitucional, i tampoc ho 
va fer el seu predecessor, el Consell Consultiu de la Generalitat. Els dictàmens més 
recents en què hem mantingut aquesta posició són els 4/2012 (FJ 2); 2/2014 (FJ 4), i 
3/2015 (FJ 3), anteriorment esmentats.

I, en relació amb l’ordenament català, també hem afirmat que no existeix a l’Es-
tatut d’autonomia cap regla, expressa o implícita, que impedeixi la seva utilització. 
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Certament, l’article 110.1 del Reglament del Parlament de Catalunya (RPC) disposa 
que «[e]ls projectes i les proposicions de llei han de tenir un objecte material deter-
minat i homogeni», i sabem que en determinats casos les normes de naturalesa par-
lamentària poden operar com a paràmetre per al nostre examen de constitucionalitat 
i estatutarietat. Però, com ha recordat de forma continuada la doctrina constitucio-
nal i consultiva, això no significa que qualsevol vici de procediment legislatiu sigui 
rellevant a aquest efecte, sinó que només ho són aquells que impliquen una alteració 
substancial de la voluntat parlamentària i provoquen un dèficit democràtic en el pro-
cés de la seva elaboració (DCGE 10/2015, FJ 2).

C) Doncs bé, examinat el Projecte de llei que dictaminem, en vista de les críti-
ques aportades pels sol·licitants i tenint en compte el marc constitucional i estatutari 
aplicable a la matèria concernida, hem de dir que no trobem motius suficients per 
apartar-nos en aquest cas de la posició constant i continuada que acabem d’exposar. 
I això, pels motius que segueixen.

Per començar, és cert que el text presenta un grau molt alt d’heterogeneïtat, in-
tegrant modificacions normatives que en molts casos no tenen cap mena de relació 
amb la seva naturalesa de «lleis adossades» a la llei de pressupostos. Ara bé, aquesta 
heterogeneïtat no és més gran que l’observada en altres lleis similars que hem exa-
minat en els dictàmens abans mencionats, i no arriba a l’extrem d’alguns dels casos 
que exposàvem anteriorment.

A més, des d’una perspectiva tant qualitativa com quantitativa, es tracta de mo-
dificacions sovint molt limitades i de caire menor, mentre que la part nuclear del 
Projecte de llei conté matèries que tenen una naturalesa clarament fiscal i financera, 
com són les relatives als tributs propis i a la creació de nous impostos (títol I, de la 
part primera), a les taxes i els preus públics i als impostos cedits (títols II i III, de 
la part primera), a la llei de finances públiques (títol I, de la part segona), a la fun-
ció pública (títol I, de la part tercera) i a la reestructuració i racionalització del sec-
tor públic (títol III, de la part tercera), entre d’altres.

En segon lloc, la tècnica legislativa emprada, si bé en alguns casos és millorable, 
no presenta els problemes de manca de certesa o d’«ininteligibilidad insostenible» 
que denuncien els sol·licitants. Cadascuna de les modificacions normatives es fa de 
forma expressa, amb la identificació precisa del text normatiu afectat (llei, decret 
legislatiu, decret llei) i dels preceptes concrets que reben la nova redacció o addició. 
D’altra banda, actualment, els organismes oficials posen a disposició dels operadors 
jurídics i dels ciutadans, amb caràcter informatiu i de manera pràcticament imme-
diata, la versió consolidada dels textos legislatius.

Addicionalment, el Projecte de llei no conté cap clàusula de derogació genèrica 
sinó que inclou una completa i exhaustiva taula de derogacions, cosa que, sens dub-
te, aportarà llum i claredat sobre allò que «és i no és dret», qüestió aquesta d’im-
portància cabdal en ordenaments tan complexos com el nostre. Així, si la disposició 
derogatòria primera afecta dotze textos normatius amb rang de llei, la disposició de-
rogatòria segona remet a un annex I que inclou quatre llistes amb cent seixanta-un, 
onze, dotze i setze textos normatius amb rang de llei que resulten expressament de-
rogats, quasi tots de forma global.

Finalment, la documentació que acompanya la iniciativa legislativa aporta preci-
sions clarificadores per a la comprensió del contingut i l’abast de les modificacions 
que es duen a terme. Així inclou, per a cada precepte, l’objecte del text proposat, 
la necessitat de la iniciativa i la seva adequació a les finalitats que persegueix, la 
competència de la Generalitat i la llista de disposicions afectades, incorporant-hi, 
si escau, una taula de vigències. I, en la part corresponent a l’avaluació d’impacte, 
trobem sengles referències a l’impacte pressupostari, econòmic i social, normatiu i 
de gènere.

En resum, en vista de les consideracions fetes, entenem que el Projecte de llei no 
presenta una «incertidumbre razonablemente insuperable» sobre el que prescriu la 
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norma que impossibiliti el seu compliment i faci imprevisibles els seus efectes, i que 
és allò determinant per apreciar la lesió constitucional, segons dèiem al Dictamen 
10/2015, esmentat (FJ 2).

Ara bé, una vegada feta aquesta declaració, entenem, en exercici de la nostra 
funció consultiva, que el Parlament de Catalunya i el Govern haurien de considerar 
la idoneïtat de mantenir aquest tipus de lleis, atès que poden presentar problemes i 
deficiències de tècnica legislativa importants i, en alguns casos, dificultats per iden-
tificar el contingut de les seves normes, encara que no siguin insalvables. D’aquesta 
forma, també es donaria compliment efectiu al mandat contingut a l’article 110.1 
RPC sobre l’obligació que els projectes i les proposicions de llei tinguin un objecte 
material determinat i homogeni.

4. Al·leguen també els diputats autors de la sol·licitud la vulneració de l’article 62 
EAC, que regula l’exercici de la iniciativa legislativa, atès que el Projecte de llei re-
mès pel Govern ja contenia els vicis de confusió normativa i d’inintel·ligibilitat que 
denuncien respecte al Dictamen de la Comissió, objecte de la nostra anàlisi. Argu-
menten aquesta vulneració afirmant que l’exigència de certesa i de claredat en les 
normes jurídiques que deriva de l’article 9.3 CE vincula també el Govern en l’exer-
cici de l’esmentada funció d’iniciativa legislativa i que, consegüentment, forma part 
del contingut de l’article 62 EAC. Per tant, «es patente que el Govern se apartó de 
lo que nos atrevemos a denominar como principio de legalidad legislativa de natu-
raleza estatutaria, y ello es motivo suficiente para suscitar nuestras dudas sobre la 
conformidad del Dictamen objeto de esta solicitud con el Estatut d’Autonomia de 
Catalunya».

Hem de començar recordant que, segons el que preveu l’article 76.2.b EAC i l’ar-
ticle 16.1.b de la nostra Llei constitutiva (Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell 
de Garanties Estatutàries), aquest Consell no és competent per dictaminar sobre 
l’exercici de la iniciativa legislativa per part del Govern. Com és sabut, els nostres 
dictàmens, quan són emesos a l’empara dels preceptes que acabem de citar, operen 
sobre textos de naturalesa parlamentària, concretament sobre el dictamen aprovat 
per la comissió competent, una vegada el projecte o la proposició de llei ha superat 
la fase inicial i central de la seva tramitació i està a l’espera de l’aprovació final pel 
Ple de la Cambra.

No obstant això, no podem deixar sense resposta l’al·legació relativa a allò que els 
peticionaris anomenen «principi de legalitat legislativa de naturalesa estatutària». 
Certament, l’exercici de la iniciativa legislativa per part del Govern, regulat a l’arti-
cle 62 EAC, és un acte sotmès a dret. Però l’Estatut no conté cap exigència sobre la 
forma que han d’adoptar els projectes de llei, llevat dels referits als pressupostos de 
la Generalitat i a altres lleis específiques. I, si bé és cert que la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, exigeix 
l’aplicació dels principis de claredat, homogeneïtat i predictibilitat en l’elaboració 
dels projectes de llei, aquesta és una qüestió de simple legalitat, que no ens corres-
pon examinar.

Ateses les consideracions anteriors, podem concloure que el Projecte de llei no 
vulnera el principi de seguretat jurídica previst a l’article 9.3 CE ni tampoc l’article 
62 EAC.

Tercer. L’examen de l’adequació dels preceptes del Projecte de llei relatius a les de-
duccions fiscals aplicables al tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques i als principis constitucionals de seguretat jurídica i prohibició de retroac-
tivitat (art. 9.3 CE)

1. Els articles 129 i 130 del Projecte de llei dictaminat regulen determinades 
deduccions fiscals aplicables al tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017. Així, l’article 129 
suprimeix la deducció per inversió en accions d’entitats que cotitzen en el segment 
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d’empreses en expansió del mercat alternatiu borsari (en endavant, MAB), que havia 
estat establerta per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, finance-
res i administratives.

Per la seva part, l’article 130 modifica les condicions per gaudir de la deducció 
per inversió en habitatge habitual adquirit abans del 30 de juliol de 2011 per part 
dels contribuents integrats en determinats col·lectius que tenen dret a un percentatge 
incrementat del 9  % (persones de 32 anys o menys, aturades, discapacitades amb 
grau igual o superior al 65 % i integrades en unitats familiars que almenys inclo-
guin un fill), establerta a la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i finan-
ceres. Concretament, aquestes persones només es podran beneficiar a partir d’ara 
d’aquesta deducció si la seva base imposable, menys el mínim personal i familiar, no 
és superior als 30.000 euros, condició econòmica que fins ara únicament s’exigia al 
primer grup esmentat, les persones de 32 anys o menys. No obstant això, es manté 
per a tots la deducció prevista amb caràcter general, del 7,5 %.

2. Els sol·licitants al·leguen «doble infracción del principio de seguridad jurídica 
constitucional: por la incerteza en el derecho aplicable y por la aplicación retroactiva 
de normas restrictivas de derechos individuales».

Sobre la primera d’aquestes infraccions afirmen que, «teniendo en cuenta que di-
cha disposición establece su propia aplicabilidad, con efectos hasta [sic] el 1 de ene-
ro de 2017, y sin que se disponga régimen transitorio alguno al respecto, provoca la 
incertidumbre e imprevisibilidad en el alcance de la aplicabilidad de dicho precepto. 
Incertidumbre e imprevisibilidad que, en último término, comportan una incerteza 
del derecho aplicable del todo intolerable desde el punto de vista del principio rector 
de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 CE 1978».

Quant a la segona, consideren que la redacció d’ambdós articles provoca dubtes 
importants sobre la possible aplicació retroactiva d’aquests canvis a l’exercici fiscal 
de 2016. Això és així, afirmen, perquè encara que l’IRPF és un impost que es merita 
el 31 de desembre de cada any, el termini per a la presentació voluntària d’autoliqui-
dació per part dels contribuents finalitza habitualment el 30 de juny posterior. És a 
dir, en la mesura en què ambdós preceptes tenen efectes a partir de l’1 de gener de 
2017, els canvis introduïts es podrien aplicar a la declaració de l’IRPF que es pre-
sentarà el juny de 2017, que és la corresponent a l’any 2016.

En conseqüència, consideren que aquesta suposada, i almenys incerta, aplicació 
a l’exercici fiscal de 2016 dels canvis introduïts també vulneraria el principi de pro-
hibició de retroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals, consa-
grat al mateix article 9.3 CE, que consideren aplicable al cas.

3. L’escrit de sol·licitud no qüestiona l’adequació dels articles 129 i 130 a l’ordre 
constitucional i estatutari de competències en matèria tributària, de manera que no-
més farem una breu exposició de caràcter introductori sobre aquest marc, que és el 
que atribueix a la Generalitat l’exercici de la potestat legislativa en la matèria. Com 
sabem, la generalització de la cessió total o parcial d’impostos estatals a les comu-
nitats autònomes, prevista a l’article 157.1.a CE i desenvolupada per la Llei orgànica 
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (en enda-
vant, LOFCA) i, en el nostre cas, per l’article 202.3.b EAC, va comportar un canvi 
qualitatiu en l’abast de l’autonomia financera de les comunitats autònomes. Canvi 
que ha estat especialment rellevant quan la cessió incorpora la potestat normativa 
sobre determinats aspectes, com és el de les deduccions, que regulen els preceptes 
que examinem en aquest fonament jurídic (DCGE 8/2012, de 2 de juliol, FJ 2).

Les condicions generals i específiques de les cessions dels tributs van ser esta-
blertes per la Llei estatal 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sis-
tema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb 
estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries. Així, pel que 
ara interessa, el seu article 46.1 estableix l’abast de les competències normatives 
de les comunitats autònomes en relació amb l’IRPF, que inclouen les deduccions 
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en la quota íntegra autonòmica derivades de circumstàncies familiars o personals, 
per inversions no empresarials, i altres de similars. Posteriorment, aquesta cessió 
ha exigit la publicació d’una llei específica per a cadascuna de les comunitats autò-
nomes, aprovada a l’empara del que preveu l’article 150.1 CE, en la mesura que els 
atribueix la facultat de dictar normes legislatives en matèria de competència estatal. 
En el nostre cas, és 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.

És en exercici d’aquesta potestat normativa quan es produeix, segons els sol·lici-
tants, la hipotètica vulneració dels principis de seguretat jurídica, en la seva vessant 
de certesa, claredat i predictibilitat de la llei, i de prohibició de retroactivitat de les 
disposicions restrictives de drets individuals. Examinarem, a continuació, l’abast 
d’ambdós principis, tal com deriven de la nostra doctrina consultiva i de la jurispru-
dència constitucional i, posteriorment, respondrem els dubtes de constitucionalitat 
plantejats pels sol·licitants aplicant aquest paràmetre doctrinal.

4. El principi de seguretat jurídica ha estat tractat pel Tribunal Constitucional en 
nombroses decisions, entre les que podem indicar, a títol d’exemple, les STC 27/1981, 
de 20 de juliol; 46/1990, de 15 de març; 150/1990, de 4 d’octubre, i 234/2012, de 13 
de desembre. Per part seva, el Consell també s’hi ha pronunciat extensament, i de 
forma més recent, als dictàmens 11/2012 (FJ 5) i 10/2015 (FJ 2).

Per tant, bastarà, a aquests efectes, la menció del segon dels dictàmens enunciats 
en què afirmàvem, citant constant jurisprudència constitucional, que «el principi es-
mentat s’ha d’entendre com a garantia de la «certeza sobre el ordenamiento jurídico 
aplicable y los intereses jurídicamente tutelados» (STC 15/1986, de 31 de gener, FJ 
2). En altres paraules, que ha de traduirse en «la expectativa razonablemente funda-
da del ciudadano en cuál ha de ser la actuación en la aplicación del Derecho» (STC 
36/1991, de 14 de febrer, FJ 5), a més que el legislador, en la seva activitat, ha de 
perseguir la claredat i no la confusió normativa, és a dir, «debe procurar que acerca 
de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos 
a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas» (STC 
46/1990, de 15 de març, FJ 4)» (FJ 2.1.B).

Dit això, cal recordar que, com es desprèn del que hem dit en el fonament ju-
rídic segon, la seguretat jurídica no pot ser confosa amb deficiències legislatives. 
Així, el Tribunal Constitucional ha estimat que el judici de constitucionalitat que li 
correspon «no lo es de técnica legislativa» (STC 109/1987, de 29 de juny, FJ 3.c, i 
195/1996, de 28 de novembre, FJ 4). Tampoc és la seva missió controlar la perfecció 
de les lleis (STC 226/1993, de 8 de juliol, FJ 4), ja que la depuració tècnica de les 
normes jurídiques és quelcom molt diferent de la seva adequació al bloc de la cons-
titucionalitat (mateixa Sentència, FJ 5, i STC 195/1996, FJ 4).

Sobretot, la seguretat jurídica és un mandat dirigit als poders públics i molt es-
pecialment al legislador i, com a tal principi, ha de ser modulat i ponderat tenint 
en compte els diversos interessos constitucionals que hi conflueixen. Això és així 
perquè «el principio de seguridad jurídica no puede erigirse en valor absoluto por 
cuanto daría lugar a la congelación del ordenamiento jurídico existente, siendo así 
que éste, al regular relaciones de convivencia humana, debe responder a la realidad 
social de cada momento como instrumento de perfeccionamiento y de progreso» 
(STC 126/1987, de 16 de juliol, FJ 11).

5. Quant al principi d’irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favo-
rables o restrictives de drets individuals, també disposem de jurisprudència extensa 
i consolidada del Tribunal Constitucional. Des del primer moment, aquest va deixar 
ben clar que la referència a la irretroactivitat de les disposicions restrictives de drets 
individuals continguda a l’article 9.3 CE no podia ser interpretada en sentit ampli, 
sinó que s’havia d’entendre circumscrita «a las limitaciones introducidas en el ám-
bito de los derechos fundamentales y las libertades públicas (del título I de la Cons-
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titución) o en la esfera general de la protección de la persona» (STC 100/2012, de 8 
de maig, FJ 10, amb citació, entre d’altres, de la STC 90/2009, de 20 d’abril, FJ 4).

Al DCGE 9/2014, de 27 de febrer, vàrem tractar àmpliament la qüestió (FJ 4), 
amb referències expresses als diferents graus de retroactivitat. Per part seva, la re-
cent STC 102/2015, de 26 de maig, conté un resum precís i complet de la doctrina 
jurisprudencial en aquesta matèria, la qual exposarem en les seves idees centrals. 
Totes les citacions que farem a continuació corresponen al fonament jurídic quart 
de la dita Resolució.

En primer lloc, no hi ha un principi general de prohibició de normes retroactives 
al nostre ordenament jurídic, ja que aquesta prohibició està limitada a les normes 
expressament citades a l’article 9.3 CE.

Consegüentment, no existeix tampoc una prohibició constitucional de legislació 
tributària retroactiva. «El límite expreso de la retroactividad in peius de las leyes 
que el art. 9.3 CE garantiza se circunscribe a las leyes ex post facto sancionadoras o 
restrictivas de derechos individuales, entre las que no se incluyen las normas fiscales 
tributarias, ya que éstas «no tienen por objeto una restricción de derechos individua-
les, sino que responden y tienen un fundamento propio en la medida en que son di-
recta y obligada consecuencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con la capacidad económica impuesto a todos los ciudadanos 
por el art. 31.1 de la Norma fundamental» (STC 182/1997, FJ 11.a)».

Una qüestió diferent es produeix quan la retroactivitat transcendeix la interdic-
ció de l’arbitrarietat, atès que, si bé els ciutadans no tenen dret al manteniment d’un 
determinat règim fiscal que els beneficia, sí que s’ha de preservar la seva confiança 
legítima a l’hora de prendre decisions econòmiques ajustades a la legislació vigent, 
mitjançant una certa protecció davant de canvis normatius que no siguin raonable-
ment previsibles.

Per determinar la vulneració del principi de seguretat jurídica per una norma tri-
butària de caràcter retroactiu (i, per tant, per determinar la seva inconstitucionalitat), 
s’ha de tenir en compte, per començar, el grau de retroactivitat de la norma qüestio-
nada. Així, una retroactivitat en grau màxim ha de ser considerada com a lesiva del 
mencionat principi, de forma que només «exigencias cualificadas de interés general 
podrían imponer el sacrificio del principio de seguridad jurídica», amb citació de 
la STC 182/1997, de 28 de novembre, FJ 11. Estem parlant, doncs, dels casos de re-
troactivitat autèntica, en què la norma qüestionada produeix els seus efectes sobre 
situacions produïdes amb anterioritat i ja consumades.

En canvi, un problema diferent és el que plantegen els casos de retroactivitat 
impròpia o en grau mitjà, en què la norma incideix sobre situacions jurídiques an-
teriors però els efectes de les quals no han conclòs. En aquests supòsits «la licitud 
o ilicitud de la disposición dependerá de una ponderación de bienes llevada a cabo 
caso por caso que tenga en cuenta, de una parte, la seguridad jurídica y, de otra, los 
diversos imperativos que pueden conducir a una modificación del ordenamiento ju-
rídico tributario, así como las circunstancias concretas que concurran en el caso», 
amb citació de les STC 197/1992, de 19 de novembre, FJ 4, i 173/1996, de 31 d’oc-
tubre, FJ 3.

Aquestes circumstàncies poden ser molt variades, ja que el Tribunal entén que 
la resolució final requereix, com vèiem anteriorment, un examen cas per cas. En-
tre elles, poden ser considerades rellevants les següents: la finalitat de la mesura en 
vista de la situació que es pretén afrontar, que pot incloure el control de la seva ade-
quació i proporcionalitat; el grau de predicibilitat del canvi normatiu, segons el ma-
jor o menor impacte que pugui produir sobre el comportament previ dels ciutadans 
afectats, i la seva importància quantitativa.

Posteriorment, altres decisions de l’alt tribunal han aprofundit en els raonaments 
anteriors, ampliant-los, en algun cas, amb referències al principi de confiança legí-
tima (STC 270/2015, de 17 de desembre, FJ 7.a, i 61/2016, de 17 de març, FJ 4 i 5).
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6. D’acord amb el que s’ha exposat, entenem que els preceptes qüestionats no 
contradiuen els esmentats principis constitucionals, per les raons següents:

A) Tant l’article 129 com l’article 130 del Projecte de llei disposen d’una estruc-
tura gramatical que no planteja dubtes sobre el seu significat. El primer, en parti-
cular, és d’una claredat meridiana: es deroga, amb efectes de l’1 de gener de 2017, 
la disposició normativa vigent sobre la deducció per inversions en accions d’entitats 
que cotitzen al MAB. El text determina amb la precisió suficient la disposició dero-
gada i el seu contingut, de forma que no hi ha dubtes sobre la supressió de la deduc-
ció indicada a partir de l’1 de gener de 2017.

L’article 130, encara que té una redacció més complexa, tampoc presenta, al nos-
tre parer, la «incertidumbre e imprevisibilidad que[...] comportan una incerteza en 
el derecho aplicable del todo intolerable», denunciada pels sol·licitants. És cert que 
els canvis introduïts durant la tramitació parlamentària del text, a l’apartat 1, han 
pogut suscitar alguns interrogants sobre el moment de l’adquisició de l’habitatge 
habitual que és objecte de la deducció. Els sol·licitants semblen patir aquest error 
quan es refereixen a la situació del ciutadà que, durant l’exercici de 2016, havia de 
prendre «decisiones relevantes como invertir o no en la adquisición de su vivienda 
en vez de adoptar otras decisiones, en la más que legítima y debida expectativa de 
la inmutabilidad de dicho régimen jurídico con carácter posterior al propio devengo 
del tributo, que es lo que la disposición aquí impugnada hace».

Però el cert és que el text deixa ben clar quines són les adquisicions d’habitatge 
que poden ser objecte de deducció, atès que ja consten en el títol de la disposició 
transitòria sisena que l’article esmentat modifica («Deducció per inversió en l’ha-
bitatge habitual adquirit abans del 30 de juliol de 2011») i, per tant, des d’aquesta 
data, els contribuents saben que cap habitatge adquirit amb posterioritat se’n podia 
beneficiar.

De fet, el que critiquen els sol·licitants és la referència a la derogació amb efectes 
de l’1 de gener de 2017, amb la qual cosa semblen plantejar el dubte que, tenint en 
compte que l’autoliquidació de l’impost sobre la renda que s’ha de fer, com a mà-
xim, el juny del 2017 és la referent a l’exercici del 2016, la supressió o el canvi pejo-
ratiu que comporten els preceptes examinats s’aplicaria a aquest exercici. Almenys, 
diuen, és un dubte que podria produir-se «con el estándar del ciudadano medio al 
que se dirige la norma, que no al de juristas expertos capaces de realizar razonami-
entos jurídicos complejos y dar una solución interpretativa más o menos adecuada».

No podem compartir les seves consideracions. I això és així perquè l’impost so-
bre la renda de les persones físiques és un impost anual, que es merita, amb caràcter 
general, cada any el 31 de desembre, llevat d’algun supòsit excepcional com ara el 
traspàs del contribuent, i que integra operacions realitzades i rendiments obtinguts 
únicament durant aquest període. Per tant, si els preceptes qüestionats estableixen 
els seus efectes amb data d’1 de gener de 2017, és evident que no poden afectar 
l’exercici fiscal de 2016, i el fet que la declaració de cada any es presenti al juny de 
l’any següent no pot canviar l’anterior afirmació.

Consegüentment, no hi pot haver dubtes en el sentit que la supressió de la deduc-
ció prevista a l’article 129 i el canvi pejoratiu en la deducció per adquisició d’habi-
tatge habitual que, per a determinades persones, resulta de la nova redacció prevista 
en l’article 130, afecten els rendiments obtinguts durant l’exercici fiscal de 2017, que 
es declararan l’any 2018.

B) Una vegada aclarida aquesta qüestió, és obvi que no hi ha l’aplicació retroacti-
va d’ambdós preceptes a l’exercici fiscal de 2016, tal com addueixen els sol·licitants.

Certament, pel que fa a l’article 130 del Projecte de llei, alguns ciutadans han po-
gut, durant l’any 2016, organitzar o programar les seves activitats econòmiques es-
perant que les deduccions a què tenien dret es mantinguessin durant els anys poste-
riors. Però aquesta no és una previsió que necessàriament hagi de ser protegida per 
la llei, ja que «los principios de seguridad jurídica y su corolario, el de confianza 
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legítima, no suponen el derecho de los actores económicos a la permanencia de la 
regulación existente en un momento dado en un determinado sector de actividad», 
ni tampoc «permiten consagrar un pretendido derecho a la congelación del ordena-
miento jurídico existente» (STC 61/2016, de 17 de març, FJ 4, que recupera argu-
ments utilitzats a la STC 270/2015, FJ 7).

En canvi, sí que observem un cert problema de retroactivitat pel que fa a l’article 
129, ja que afecta inversions realitzades abans de la seva publicació. Es tractaria dels 
supòsits en els quals un ciutadà, durant els mesos de gener, febrer i març de 2017, ha 
adquirit accions d’entitats que cotitzen al MAB, d’acord amb unes expectatives rao-
nables i amb la confiança que la legislació vigent li permet la consegüent deducció. 
Nogensmenys, posteriorment, la Llei de mesures en què es convertirà el Projecte 
que examinem li sostraurà retroactivament aquest benefici, atès que encara que serà 
publicada previsiblement a l’abril, els seus efectes, en l’àmbit concret que ens ocupa, 
es produeixen a partir de l’1 de gener de 2017.

Ara bé, d’acord amb la doctrina constitucional exposada anteriorment, es trac-
ta d’una retroactivitat que no vulnera l’article 9.3 CE, per dues raons. D’una banda, 
perquè ens trobem davant un cas de retroactivitat en grau mitjà, ja que, si bé la in-
versió ha estat realitzada i, per tant, s’ha produït el fet que justifica la deducció, la 
meritació de l’impost no té lloc fins al 31 de desembre de 2017, de forma que la de-
ducció encara no ha estat aplicada. I, de l’altra, perquè la supressió de la deducció 
era previsible (per totes, STC 102/2015, FJ 4). A més a més, la supressió ja havia 
estat anunciada públicament des de la data de presentació del Projecte de llei, el 29 
de novembre de 2016, que contenia un precepte idèntic. Per tant, amb anterioritat a 
l’inici de l’exercici de 2017.

En conseqüència, els articles 129 i 130 del Projecte de llei no vulneren els prin-
cipis de seguretat jurídica ni de prohibició de la retroactivitat de les normes restric-
tives de drets individuals, reconeguts a l’article 9.3 CE.

Quart. L’examen de l’adequació del Projecte de llei al marc constitucional i estatu-
tari de competències en matèria de tributs propis

La petició de dictamen qüestiona la regulació de determinats impostos propis, 
encara que resulta difícil esbrinar amb precisió l’abast dels dubtes de constitucio-
nalitat o d’estatutarietat plantejats i en almenys dos casos ni tan sols s’esmenten els 
preceptes del Projecte de llei afectats. Per tant, limitarem el nostre examen als arti-
cles que, a parer nostre, resulten directament concernits per les crítiques que expres-
sen els sol·licitants i d’acord amb els motius que les fonamenten, que són els següents 
articles: 4 (impost sobre els habitatges buits), 7 i 10 (impost sobre grans establiments 
comercials), 26 (impost sobre les estades en establiments turístics), 51 a 68 (impost 
sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i 
emissió d’elements radiotòxics) i 74 (impost sobre begudes ensucrades envasades).

Atès que, com acabem de dir, tots els preceptes indicats regulen diversos impos-
tos de la Generalitat, començarem aquest fonament jurídic amb la determinació del 
marc constitucional i estatutari relatiu a la competència de les comunitats autòno-
mes per a l’establiment de tributs propis, tal com resulta del bloc de la constitucio-
nalitat. Seguidament, dedicarem sengles apartats a cadascun dels impostos referits 
en la sol·licitud, donant resposta a les al·legacions plantejades.

1. La regulació continguda en l’esmentat bloc de la constitucionalitat es troba a 
l’article 133.2 CE i, de forma més precisa i detallada, als articles 156 i 157 CE. En 
el nostre cas, l’Estatut dedica el títol VI al finançament de la Generalitat i, concre-
tament, la competència per a l’establiment d’impostos propis ha estat assumida a 
l’empara dels articles 202.3.a i 203.5 EAC. Així mateix, l’article 157.3 CE remet a 
una llei orgànica específica la regulació de les competències financeres de les co-
munitats autònomes, les normes per resoldre els conflictes que puguin sorgir i les 
possibles formes de col·laboració financera entre les comunitats autònomes i l’Estat. 
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Aquesta llei és la LOFCA, reformada diverses vegades, la qual, d’acord amb la re-
missió constitucional abans esmentada, forma part del bloc de la constitucionalitat 
en la matèria examinada.

En el DCGE 2/2013, de 21 de febrer, vàrem exposar a bastament els eixos cen-
trals de la configuració constitucional i estatutària del poder tributari estatal i auto-
nòmic, al qual ens remetem en nom de la brevetat (FJ 2). Només volem recordar que, 
si bé l’article 133 CE atribueix a l’Estat la «potestat originària» per establir tributs, i 
a les comunitats autònomes la competència per fer-ho «d’acord amb la Constitució i 
amb les lleis», això no significa que la competència autonòmica es configuri com un 
poder delegat o derivat de l’estatal, ja que tant un com l’altre estan sotmesos al bloc 
de la constitucionalitat. I, molt especialment, als principis de reserva de llei, capaci-
tat econòmica, igualtat, progressivitat i no-confiscatorietat exigits per l’article 31 CE.

Ara bé, és cert que la potestat tributària autonòmica té uns límits específics que 
deriven en algun cas de la Constitució i, de forma més general, de la LOFCA. Els 
recordarem breument sens perjudici d’ampliar-los posteriorment, ja que, en algun 
cas, resulten concernits per les crítiques dels sol·licitants.

A) Aquests límits deriven, substancialment, de l’aplicació dels principis de terri-
torialitat i de prohibició d’equivalència, encara que n’hi ha un tercer, el de neutrali-
tat, que no tractarem ja que no resulta afectat pels preceptes que són objecte d’aquest 
Dictamen. Pel que fa al principi de territorialitat, previst a l’article 9, apartats a i b 
LOFCA, en relació amb l’article 157.2 CE, significa que els impostos autonòmics no 
poden subjectar elements patrimonials situats fora del territori de la respectiva co-
munitat autònoma, ni gravar rendiments originats ni despeses, negocis, actes o fets 
realitzats més enllà d’aquest. Tampoc poden gravar la transmissió de béns, drets i 
obligacions que no hagin nascut o no s’hagin de complir en el mateix territori o en 
el que resideix el seu adquirent. Al DCGE 9/2014 vàrem tractar l’aplicació de l’es-
mentat principi al cas de l’impost català sobre dipòsits bancaris. Per la seva part, la 
STC 210/2012, de 14 de novembre (FJ 7 i 8), també conté alguns criteris sobre la 
mateixa qüestió, que recuperarem posteriorment, en la sisena part del present fona-
ment jurídic.

Quant al principi de prohibició d’equivalència, que també està inclòs a la LOF-
CA, proscriu la doble imposició dels tributs autonòmics en relació amb els tributs 
estatals (art. 6.2) i els tributs locals (art. 6.3). En la seva redacció inicial, aquest veto 
va operar com un límit quasi absolut a la potestat tributària de les comunitats autò-
nomes per establir impostos propis, principalment en la part relativa als impostos 
locals, en la mesura que establia la prohibició de doble imposició sobre «les matè-
ries que la legislació de règim local reservi a les corporacions locals». Certament, la 
referència a les «matèries», afegida a la remissió feta a la legislació de règim local 
respecte dels supòsits i l’abast amb què podia actuar la potestat tributària autonòmi-
ca, n’impedia, a la pràctica, l’operativitat.

B) No obstant això, la prohibició de la doble imposició presenta actualment una 
configuració més favorable a la potestat tributària autonòmica, com a conseqüèn-
cia dels canvis operats al bloc de la constitucionalitat (la reforma dels articles 6.2 i 
3 LOFCA, a què ens referim a continuació), i de la seva interpretació per la juris-
prudència constitucional. Abordem així l’exposició del nus central d’aquesta qües-
tió, que hem tractat anteriorment en diferents ocasions, en particular als dictàmens 
2/2013 (FJ 2) i 9/2014 (FJ 2), abans esmentats, 15/2014, de 3 de juliol (FJ 3), i 
18/2014, de 19 d’agost (FJ 2). També tindrem en compte la jurisprudència constitu-
cional tot just referida, en especial les STC 210/2012 (FJ 4 a 6); 122/2012, de 5 de 
juny (FJ 5 a 7), i 74/2016, de 14 d’abril (FJ 2).

a) Per començar, la reforma produïda per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de de-
sembre, de modificació de la LOFCA, ha obert un camp d’intervenció a la potestat 
tributària autonòmica anteriorment inexistent. D’una banda, perquè va equiparar la 
definició de la doble imposició en el cas de conflicte amb els impostos locals («ma-
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tèries», antic art. 6.3) amb la utilitzada en el cas de conflicte amb impostos estatals 
(«fet imposable», art. 6.2), de manera que no només reduïa els supòsits de doble im-
posició sinó que introduïa un factor de claredat en la norma, ja que el fet imposable 
és un concepte legal (art. 20 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributà-
ria), mentre que la matèria és un concepte doctrinal més imprecís. I, d’altra banda, 
perquè va suprimir la remissió a la legislació de règim local, que ja havia estat for-
tament criticada per la jurisprudència constitucional atesa la seva possible afectació 
a la reserva de llei orgànica establerta per l’article 157.3 CE.

Al nostre DCGE 18/2014, esmentat, reconeixíem la importància del canvi esde-
vingut, quan recordàvem que «el Tribunal Constitucional ha assimilat els dos apar-
tats de l’article 6 LOFCA, d’acord amb la identitat literal actual dels preceptes (STC 
122/2012, FJ 3), la qual cosa ha servit per declarar la constitucionalitat de diversos 
tributs autonòmics, en tant que no vulneraven l’article 6.3 LOFCA (a més de la Sen-
tència ara esmentada, es poden citar, en la mateixa línia, les STC 197/2012, de 6 de 
novembre; 208/2012, de 14 de novembre; 210/2012, i 96/2013)» (FJ 2).

b) Per la seva part, el Tribunal Constitucional interpreta la doble imposició en el 
sentit que no solament es basa en la possible identitat de fets imposables entre amb-
dós tributs, sinó que, a l’hora d’apreciar-la, també cal tenir present altres criteris que 
permeten una anàlisi més àmplia i detallada de les diferències i ressemblances entre 
aquells.

En el DCGE 9/2014, citat anteriorment, vàrem exposar els trets essencials 
d’aquesta anàlisi interpretativa, seguint la doctrina constitucional més recent, que 
reproduïm a continuació.

En primer lloc, «el hecho imponible es un concepto estrictamente jurídico que, 
en atención a determinadas circunstancias, la Ley fija en cada caso «para configurar 
cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria»» 
(STC 122/2012, FJ 3). Però això no significa que ens haguem de limitar a una in-
terpretació literal dels preceptes que determinen aquest fet imposable, ja que «no es 
posible afirmar si existe una coincidencia de hechos imponibles de dos impuestos 
tan sólo porque su definición sea o no gramaticalmente idéntica, ya que será preciso 
atender a las circunstancias que ha seleccionado el legislador para dar lugar a los 
hechos imponibles de ambos impuestos» (STC 122/2012, esmentada, FJ 4).

En segon lloc, per tal d’examinar les indicades circumstàncies, s’han de tenir 
en compte els diferents elements del tribut, «es decir, los sujetos pasivos, que cons-
tituyen el aspecto subjetivo del tributo, la base imponible, que representa la cu-
antificación del hecho imponible, la capacidad económica gravada, dado que «el 
hecho imponible tiene que constituir una manifestación de riqueza» (por todas, 
SSTC 194/2000, de 19 de julio, FJ 8; y 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 4; y ATC 
71/2008, de 26 de febrero, FJ 5) o los supuestos de no sujeción y exención» (mateixa 
Sentència i mateix fonament).

c) A l’últim, les consideracions efectuades adquireixen una dimensió pròpia quan 
el tribut autonòmic presenta finalitats extrafiscals; això és, en aquests supòsits cal va-
lorar «no sólo la riqueza gravada o materia imponible, que es el punto de partida de 
toda norma tributaria, sino la manera en que dicha riqueza o fuente de capacidad eco-
nómica es sometida a gravamen en la estructura del tributo» (STC 210/2012, FJ 4).

Així, la finalitat extrafiscal constitueix, per si sola, una dada important per deter-
minar l’existència o no de doble imposició, fins i tot en els casos en què, com dèiem 
al nostre DCGE 18/2014, «la simple comparació dels fets imposables, per si sola, no 
és concloent» a aquests efectes (FJ 2.2). I, de fet, són molts els impostos autonòmics 
que justifiquen la seva constitucionalitat fonamentalment per aquesta finalitat, gene-
ralment de protecció del medi ambient.

Ara bé, són necessaris uns indicadors específics per tal d’apreciar la seva pre-
sència. Al Dictamen anteriorment citat, que tenia per objecte l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica, en vista de la jurisprudència constitucional 
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vàrem resumir i ordenar els esmentats indicadors que, tot i referir-se a una finalitat 
concreta de caràcter mediambiental, entenem que són aplicables a altres supòsits 
d’extrafiscalitat (totes les citacions són del FJ 2.3.B).

D’entrada, i amb caràcter general, la finalitat perseguida, sigui ambiental o de 
qualsevol altra naturalesa, «ha d’estar connectada amb l’articulat que conté el règim 
jurídic del tribut de manera que el caràcter extrafiscal ha de quedar reflectit en l’es-
tructura de l’impost (STC 122/2012, FJ 4)».

Consegüentment, «s’han d’analitzar aquests elements essencials que poden do-
nar contingut verd al tribut, entre els quals hi haurà naturalment el fet imposable, 
però també la base imposable, la quantificació del tribut i els subjectes obligats a 
contribuir».

El subjecte passiu «ha de ser l’agent contaminador o, en cas de la previsió d’una 
contaminació potencial o eventual, aquell que realitza l’activitat productora del 
risc». Per tant, la càrrega fiscal «ha de mesurar el grau de contaminació, indepen-
dentment del nivell de riquesa obtingut per l’agent contaminador».

Finalment, els ingressos obtinguts s’han d’afectar, directament o indirecta, a la 
realització d’actuacions relacionades amb la finalitat perseguida, ja que «el tribut no 
ha de perseguir obtenir una nova font d’ingressos públics, sinó que ha de destinar els 
recursos a una finalitat concreta, vinculada al caràcter extrafiscal».

C) Clourem aquesta exposició del marc constitucional i estatutari de competèn-
cies en matèria d’impostos autonòmics amb una breu referència a la jurisprudència 
constitucional i a la nostra doctrina consultiva més recents, concretament a la STC 
26/2015, de 19 de febrer, i al DCGE 2/2013, ambdós relatius a l’impost estatal sobre 
dipòsits en establiments bancaris establert per la Llei 16/2012, de 27 de desembre.

Aquesta Sentència, el criteri de la qual no compartim, va justificar la constitu-
cionalitat d’un impost de tipus zero que no contenia la més mínima obligació d’au-
toliquidació ni cap altra per al subjecte passiu, sobre la base de la seva finalitat ex-
trafiscal, que no era altra que la d’«asegurar un tratamiento fiscal armonizado de 
esta materia imponible», a fi de garantir que «el ejercicio de poder tributario por los 
distintos niveles territoriales sea compatible con la existencia de «un sistema» tribu-
tario en los términos exigidos por el art. 31.1» (FJ 4). A més, va lligar l’esmentada 
finalitat amb el títol derivat de l’article 149.1.14 CE, amb la qual cosa va afegir un 
criteri nou per resoldre la possible contradicció entre impostos estatals i autonòmics, 
que no està previst a la LOFCA.

Com sabem, l’impost estatal sobre dipòsits en establiments bancaris es va esta-
blir amb l’exclusiu objectiu de desplaçar els impostos autonòmics equivalents d’Ex-
tremadura, Andalusia i Catalunya, una vegada el Tribunal Constitucional n’havia 
declarat la constitucionalitat. En el DCGE 2/2013, vàrem considerar que el dit im-
post vulnerava les previsions de l’article 6.2 LOFCA i, per tant, la Constitució, ja 
que la norma habilitada per delimitar les competències financeres de les comunitats 
autònomes ex article 157.3 CE és l’esmentada Llei orgànica (FJ 3). Una posició simi-
lar va ser defensada en el vot particular a la precitada Sentència, que va ser formulat 
per part de cinc magistrats del Tribunal Constitucional.

Una vegada hem exposat el paràmetre de constitucionalitat i d’estatutarietat amb 
relació a la potestat autonòmica per establir tributs, estem en condicions d’examinar 
els impostos a què fan referència els peticionaris.

2. Impost sobre els habitatges buits
L’article 4 del Projecte de llei, qüestionat, modifica els articles 11 i 15.1 de la Llei 

14/2015, de 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits.
A) La primera de les modificacions que efectua l’article 4 és la introducció d’un 

canvi en la determinació de la base imposable, establint una reducció en concepte 
de mínim exempt de 150 m2, amb adequacions als supòsits en què el subjecte passiu 
ha optat per la tributació consolidada, en funció del nombre de persones jurídiques 
integrades en el grup fiscal o grup de societats (art. 11). La segona eximeix de l’obli-
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gació de presentar autoliquidació als contribuents quan, per aplicació de les exemp-
cions i el mínim exempt establerts, no resulta cap quantitat a ingressar (art. 15.1).

B) L’escrit de sol·licitud no inclou cap citació dels preceptes de la Constitució o 
l’Estatut que s’estimen vulnerats, llevat de l’expressió genèrica de la «infracción del 
ámbito competencial y de la autonomía tributaria local» i de «[las] dudas de con-
formidad con la CE 1978 y el EAC». Pel que fa als motius en què es fonamenta la 
petició, tampoc trobem la més mínima referència a les modificacions operades per 
l’article 4 exposat, ni quant a la determinació de la base imposable de l’impost ni 
amb relació a la presentació de l’autoliquidació.

De fet, el que qüestionen els sol·licitants és la doble imposició que es produiria 
per la similitud entre el fet imposable de l’impost sobre els habitatges buits i l’esta-
blert pel recàrrec sobre els immobles urbans d’ús residencial desocupats amb caràc-
ter permanent previst en l’impost sobre béns immobles (en endavant, IBI). També 
entenen que se «excluye la competencia tributaria de los entes locales», en un àmbit 
que està garantit per la normativa bàsica.

C) Així doncs, com a consideració prèvia, cal posar de manifest que, en reali-
tat, els retrets dels sol·licitants no es refereixen a l’article 4 del Projecte, sinó a la 
pròpia constitucionalitat de l’impost com a tal. En aquest sentit, resulta adient as-
senyalar que la figura impositiva que ens ocupa ja va ser establerta i regulada per 
la Llei 14/2015, del Parlament de Catalunya, de 21 de juliol, de l’impost sobre els 
habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012. És a dir, 
una llei aprovada publicada i que està en vigor (en haver-se aixecat la suspensió dels 
preceptes que estaven impugnats per mitjà de la ITC 157/2016, de 20 de setembre), 
respecte de la qual no correspon a aquest Consell pronunciar-se, atesa la naturalesa 
de la seva funció consultiva.

Dit això, convé destacar també, a títol únicament informatiu, que el recàrrec 
sobre l’IBI referit als habitatges buits suposadament afectat per la doble imposició 
denunciada pels sol·licitants, regulat per l’article 72.4 del text refós de la Llei re-
guladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, actualment resulta inaplicable. En efecte, l’article esmentat remet a un pos-
terior desenvolupament reglamentari la determinació d’elements essencials per a 
l’aplicació del recàrrec, com són les condicions exigides perquè un immoble d’ús 
residencial es consideri permanentment desocupat; desenvolupament aquest que en-
cara no s’ha produït. Altrament, en els supòsits en què determinats ajuntaments ho 
han fet en les seves ordenances, els tribunals n’han declarat la consegüent nul·litat, 
perquè entenen que aquesta determinació correspon a la potestat reglamentària es-
tatal. De manera que, segons es llegeix a la documentació complementària tramesa 
pel Govern en relació amb el present Dictamen, a dia d’avui cap ajuntament de l’Es-
tat ha pogut aplicar el recàrrec expressat. Per tant, a hores d’ara, no existeix, en les 
condicions exposades, doble imposició.

També hem d’afegir, quant a aquesta última qüestió, que la mateixa Llei 14/2015, 
reguladora de l’impost, ja preveu, en la disposició addicional primera, l’obligació per 
part de la Generalitat d’adoptar les mesures compensatòries o de coordinació per-
tinents a favor dels ajuntaments que hagin aprovat el dit recàrrec en una ordenança 
municipal, en els termes que la mateixa disposició estableix. Es tracta de mesures 
que seran efectives a partir de la data en què l’Estat efectuï el desplegament regla-
mentari esmentat, amb la qual cosa s’estarien respectant els mecanismes de coordi-
nació i compensació previstos a l’article 6.3 LOFCA.

Arribats a aquest punt, ens pronunciarem únicament sobre les reformes operades 
per l’article 4 del Projecte de llei (establiment d’un mínim exempt de 150 m2 en la 
base imposable i exclusió de l’obligació de presentar l’autoliquidació en determinats 
supòsits) i atès que els sol·licitants, com hem dit, no aporten la més mínima indica-
ció sobre els dubtes que els suscita aquest precepte ni els motius en què es fonamen-
ten, n’hi haurà prou amb dir que, en la nostra opinió, res no es pot objectar respecte 
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d’aquestes modificacions de l’impost, establertes a l’empara de la potestat tributària 
de la Generalitat i referides a aspectes tècnics que formen part de la llibertat de con-
figuració del legislador català.

En conseqüència, d’acord amb el que hem exposat, l’article 4 del Projecte de llei 
no vulnera l’article 157 CE ni l’article 6.3 LOFCA, i troba empara en els articles 
202.3 i 203.5 EAC.

3. Impost sobre grans establiments comercials
L’apartat IX de l’escrit de sol·licitud sotmet a la nostra opinió consultiva l’impost 

sobre grans establiments comercials previst als articles 5 a 21 del Projecte de llei, 
sense més citacions específiques. No obstant això, entenem que, de la motivació que 
s’hi conté, es desprèn que els dubtes suscitats afecten, substancialment, els articles 
7 (definició del fet imposable, determinant els diferents tipus d’establiments comer-
cials que estan subjectes a l’impost) i 10 (base imposable).

A) Aquests preceptes modifiquen en aspectes importants la regulació establerta 
en la Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments comer-
cials, que va establir l’esmentada figura impositiva. En el seu moment, la dita Llei 
va ser objecte d’un recurs d’inconstitucionalitat interposat pel president del Govern, 
que es va desestimar a la STC 122/2012, de 5 de juny, en considerar que el fet im-
posable de l’impost que s’hi regulava no coincidia amb el que gravava l’impost d’ac-
tivitats econòmiques, i que, per tant, no es produïa la doble imposició prohibida per 
l’article 6.3 LOFCA.

El Projecte de llei configura l’impost des d’una vessant predominantment me-
diambiental. Així resulta de la seva estructura i d’altres elements, com poden ser 
l’objecte, el fet imposable i, sobretot, la nova definició de la base imposable. Tot 
això amb l’objectiu d’«accentuar el caràcter extrafiscal del tribut», de manera que 
«posa l’èmfasi en l’impacte mediambiental que generen aquests establiments com a 
conseqüència de l’afluència, en alguns casos massiva, de vehicles particulars» (par. 
quinzè del preàmbul).

Dos canvis ens semblen especialment rellevants per confirmar aquest objectiu, re-
latius al fet imposable i al nou sistema de determinació de la base imposable, que són 
també els elements sobre els quals semblen projectar-se les objeccions de la petició.

Quant al fet imposable, el tribut es defineix expressament com un impost am-
biental (art. 5), que grava la singular capacitat econòmica dels establiments comer-
cials pel fet d’estar implantats en grans superfícies, atès que aquesta circumstància 
pot generar externalitats negatives en el medi ambient que els establiments no as-
sumeixen (art. 6). I, concretament, s’ha verificat que l’impacte més important que 
produeixen sobre el medi ambient és l’afluència massiva de vehicles de motor, amb 
el consegüent increment de la pol·lució atmosfèrica.

D’acord amb l’anterior, s’amplia la consideració de grans superfícies amb finali-
tats comercials als establiments col·lectius d’una superfície de venda igual o superior 
als 2.500 m2, i als grans establiments comercials de més de 1.300 m2 quan estiguin 
situats fora de la trama urbana consolidada o, si aquesta no està definida, fora del 
nucli històric i dels seus eixamples (art. 7). També, s’eliminen les exempcions ante-
riorment vigents sobre establiments comercials individuals dedicats a la jardineria, 
la venda de vehicles i altres d’especialitzats (art. 8).

Pel que fa a la base imposable (art. 10), apreciem un canvi important, ja que s’ha 
de determinar mitjançant l’aplicació d’una fórmula basada en el nombre de vehi-
cles reals que accedeixen a l’establiment comercial (apt. 1) o, si això no és possible, 
d’acord amb un sistema subsidiari d’estimació (apt. 2). A més, s’elimina l’aplicació 
d’un coeficient reductor de la base imposable que anteriorment afectava determinats 
establiments especialitzats.

B) Els retrets dels sol·licitants amb relació a aquest tribut se centren en la confor-
mitat amb el principi de la lliure competència de l’article 38 CE, atès que «subsisten 
dudas sobre la posible selectividad de la carga tributaria efectiva a determinados 
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tipos de establecimientos en condiciones no homogéneas y, por tanto, que asegu-
ren la efectividad y la deseable y perseguible finalidad medioambiental del tribu-
to». Addicionalment, denuncien la infraprotecció o una protecció no adient del dret 
a un entorn adequat ex article 45 CE, derivat d’un tractament dispar aparentment 
injustificat. Al seu parer, aquesta disparitat prové de l’adopció d’«un método de cu-
antificación de la base imponible que insiste en tratar y valorar de manera diferente 
el riesgo medioambiental según el objeto del establecimiento, cuando ello no es ne-
cesariamente parámetro objeto de la singularidad económica o de riesgo de produc-
ción de externalidades negativas para el medio ambiente».

Per bé que, com hem avançat, no trobem cap menció dels preceptes concrets 
del Projecte objecte de crítica, els sol·licitants declaren que l’impost ara examinat 
suscita «dudas similares a las que actualmente se encuentran sometidas a nuestro 
Tribunal Supremo con carácter principal y al Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea con carácter incidental». I, a aquest efecte, fan referència al text d’una qüestió 
prejudicial, plantejada davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (assumpte 
C-233/16).

Hom pot dir que el text d’aquesta aporta algunes dades sobre els problemes als 
quals semblen referir-se els peticionaris, almenys en allò relatiu a la vulneració de 
l’article 38 CE, ja que tracta la possible oposició entre l’article 107 del Tractat de 
funcionament de la Unió Europea i els preceptes de la Llei 16/2000, que, per dife-
rents raons, exoneren totalment o parcial del pagament de l’impost una sèrie d’es-
tabliments comercials. Exoneracions que haurien ser enteses com a ajudes d’Estat 
prohibides perquè afecten la lliure competència en el mercat. No obstant això, hem 
de recordar que una qüestió prejudicial no té més finalitat que la de plantejar dubtes 
sobre la interpretació i la validesa del dret comunitari, de manera que en cap cas 
constitueix un referent jurisprudencial.

A més, la qüestió prejudicial, es va plantejar, com acabem de dir, respecte a la 
Llei 16/2000 actualment en vigor i no respecte al Projecte de llei que ara dicta-
minem. Això significa que bona part dels dubtes exposats a la sol·licitud podrien ha-
ver perdut el seu objecte, en la mesura que els preceptes que els motiven hagin estat 
modificats o suprimits per la iniciativa legislativa objecte de dictamen.

Quant a la vulneració de l’article 45 CE, les expressions de la petició semblen 
atribuir-la al nou mètode de quantificació de la base imposable (art. 10) que, segons 
s’hi diu, valora el risc mediambiental en funció d’uns paràmetres inadequats que no 
tenen en compte el risc de predicció d’externalitats negatives per al medi ambient.

C) Respondrem els dubtes indicats examinant, en primer lloc, la hipotètica vul-
neració de l’article 38 CE i, posteriorment, clourem aquest apartat amb l’anàlisi de 
l’afectació a l’article 45 CE, encara que la sol·licitud no els separa de forma nítida i, 
de fet, utilitza arguments similars per motivar ambdós supòsits.

a) Respecte a la possible vulneració de l’article 38 CE, ja hem comentat ante-
riorment que, d’acord amb la citació que s’aporta, els sol·licitants consideren que es 
produeix una afectació al principi de lliure competència com a conseqüència del 
tractament diferenciat que s’aplica a uns establiments en perjudici d’uns altres, en 
particular per l’exoneració fiscal de què gaudeixen («selectividad de la carga tribu-
taria efectiva a determinados tipos de establecimientos en condiciones no homo-
géneas», segons la seva expressió). L’escrit no menciona quins són els establiments 
específics que es beneficien d’aquesta exoneració, cosa que haurem d’inferir del text 
de la qüestió prejudicial, anteriorment esmentada.

Doncs bé, arran de l’examen del contingut de l’article 7 del Projecte de llei, que 
determina els establiments que es consideren grans superfícies amb finalitats co-
mercials a l’efecte de la definició del fet imposable, podem avançar que no s’aprecia 
la presència del tractament diferenciat que denuncien els sol·licitants i, en els casos 
en què pogués ser-hi, troba una justificació objectiva i raonable d’acord amb la fina-
litat mediambiental del nou impost.
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Els establiments gravats per l’impost són, en principi, els grans establiments co-
mercials amb una superfície de venda igual o superior als 2.500  m2, que són els 
que poden generar majors externalitats negatives per contaminació ambiental i per 
col·lapse en la mobilitat en les àrees afectades. S’ha de dir que un dels aspectes con-
trovertits segons l’esmentada qüestió prejudicial a què es refereixen els sol·licitants, 
el relatiu a l’exoneració dels establiments territorials col·lectius (centres comercials i 
galeries comercials, entre d’altres), ha desaparegut del Projecte de llei en tramitació, 
que els sotmet a tributació en les mateixes condicions que els grans establiments 
comercials individuals.

Així mateix, hi estan subjectes els grans establiments comercials de més de 
1.300 m2, encara que només en el cas que estiguin situats fora de la trama urbana 
consolidada o, si aquesta no està definida, que estiguin situats fora del nucli històric 
de les ciutats i dels seus eixamples.

Finalment, se suprimeixen les exempcions anteriorment existents per a determi-
nats grans establiments dedicats a jardineria, venda de vehicles, materials per a la 
construcció, maquinària i subministraments industrials, que són també uns dels su-
pòsits de tractament diferenciat als quals al·ludeix la qüestió prejudicial.

En tot cas, no és la nostra funció decidir si els llindars explicitats són els més 
adequats, ni tampoc si n’hi pot haver d’altres que compleixin en millors condicions 
l’objectiu de corregir les externalitats negatives per al medi ambient, tot just expo-
sades. El que sí que podem afirmar és que, a l’hora de determinar els establiments 
subjectes a l’impost, el Projecte de llei no introdueix tractaments diferenciats sinó, 
més aviat al contrari, n’elimina molts dels previstos a la Llei vigent, com acabem 
de comprovar. Per tant, els llindars exposats són objectius i no presenten, al nostre 
parer, els problemes de selectivitat de la càrrega tributària en condicions no homo-
gènies que denuncia l’escrit. I, el que és més important, tot sembla indicar que estan 
encaminats a complir la lògica de la finalitat mediambiental perseguida.

b) Quant a la conculcació de l’article 45 CE, sobre el dret a disposar d’un medi 
ambient adequat, hem de començar recordant que l’abans esmentada Llei 16/2000, 
que va introduir l’impost examinat, ja incorporava entre els seus objectius la protecció 
de l’entorn, encara que també pretenia corregir els problemes que la implantació de 
les grans superfícies comercials podia comportar per a l’ordenació del territori i per a 
l’anomenada trama comercial de Catalunya. I va ser la finalitat extrafiscal l’argument 
central emprat en la STC 122/2012 per declarar la constitucionalitat de l’impost, atès 
que demostrava la inexistència de doble imposició amb altres impostos locals.

Doncs bé, la norma que dictaminem reforça l’objectiu ambiental, com dèiem 
abans, fins al punt que han desaparegut del seu text les referències a la protecció de 
l’ordenació del territori i de la trama comercial. I, a més, posa l’èmfasi en l’impacte 
que generen aquests establiments com a conseqüència de l’afluència de vehicles de 
motor privats, en alguns casos massiva. Afluència que, com acaba de denunciar la 
Comissió Europea, és una de les grans responsables de l’índex elevat de pol·lució at-
mosfèrica que pateixen algunes comarques de Catalunya.

L’escrit de sol·licitud només cita, encara que de forma indirecta, el precepte que, 
segons la seva opinió, planteja més dubtes de constitucionalitat i d’estatutarietat, 
quan es refereix al «método de cuantificación de la base imponible que insiste en 
tratar y valorar de manera diferente el riesgo medioambiental según el objeto del 
establecimiento cuando ello no es necesariamente parámetro objeto de la singula-
ridad económica o de riesgo de producción de externalidades negativas para el me-
dioambiente». D’acord amb això, examinarem l’article 10 del Projecte de llei, que 
regula la base imposable.

Com dèiem anteriorment, aquest article conté el segon canvi important, en la lí-
nia de reforçar la finalitat extrafiscal de l’impost, ja que quan va ser creat l’any 2000 
mesurava les externalitats produïdes sobre el medi ambient de forma indirecta, a 
partir de la superfície total de l’establiment (superfície de venda i la destinada a ma-
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gatzems i tallers i a aparcament, mitjançant una fórmula que aplicava un coeficient 
per a obtenir aquesta última). En canvi, el Projecte de llei parteix del fet que els es-
tabliments comercials generen una afluència massiva de vehicles privats i de l’im-
pacte que aquesta afluència produeix sobre la contaminació atmosfèrica de la zona. 
Consegüentment, cal precisar que la base imposable es calcula tenint en compte el 
nombre de vehicles que durant el període impositiu accedeixen a l’aparcament, o bé 
a partir d’una fórmula matemàtica prevista específicament per al cas en què no sigui 
possible el recompte dels vehicles.

En definitiva, analitzada aquesta forma de quantificació, no arribem a discernir 
el problema adduït pels sol·licitants sobre «la valoració diferent del risc mediam-
biental segons l’objecte de l’establiment». Al contrari, el mètode ordinari de càlcul 
no pren en consideració per a res l’objecte de l’establiment, sinó que s’aplica a tots 
igual, amb independència de la seva superfície i del seu caràcter individual o col·lec-
tiu, especialitzat o no. És cert que el mètode subsidiari, aplicable als casos en què 
no és possible el recompte de vehicles, sí que considera el tipus d’establiment (dis-
tingint entre diverses categories) per determinar un dels paràmetres de la fórmula, 
com és el relatiu a la ràtio de vehicles/dia en relació amb la superfície de venda. Però 
aquest paràmetre és nomes un dels quatre que empra la norma, a més de la super-
fície computable, els dies d’obertura i la situació de l’establiment dins o fora de la 
zona urbana.

En suma, entenem que el mètode de quantificació de la base imposable, una ve-
gada més, és objectiu, s’aplica uniformement a tots els establiments afectats i, el que 
és més important, està elaborat de manera que té en compte quasi exclusivament el 
nivell de risc sobre el medi ambient que produeix l’establiment. És a dir, la base im-
posable de l’impost i la càrrega fiscal que haurà de suportar l’establiment s’establei-
xen precisament en funció d’aquest nivell de risc. En conseqüència, no es produeix 
la vulneració de l’article 45 CE al·legada.

Per tot l’anterior, els articles 7 i 10 del Projecte de llei examinats no vulneren els 
articles 38 i 45 CE.

4. Impost sobre les estades en establiments turístics
Els articles 22 a 47 del Projecte de llei que dictaminem modifiquen l’impost so-

bre les estades en establiments turístics, que va ser establert per la Llei 5/2012, de 20 
de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. Els diputats peticionaris 
tampoc no indiquen en el seu escrit els preceptes que susciten dubtes d’inconstitu-
cionalitat o d’antiestatutarietat, però del seu text podem inferir que el que realment 
qüestionen és l’article 26.

A) L’objecte de l’impost és gravar la singular capacitat econòmica de les perso-
nes físiques, que es posa de manifest en l’estada en els establiments i equipaments 
turístics determinats per la mateixa norma (art. 23). El fet imposable és l’estada, per 
dies o fraccions, amb pernoctació o sense, que fan els contribuents en els establi-
ments o equipaments turístics, entre els quals s’han d’incloure les embarcacions de 
creuer turístic, durant el temps en què estiguin amarrades en un port de Catalunya 
(art. 26). És contribuent la persona física que fa la dita estada, encara que també ho 
pot ser la persona jurídica a nom de la qual es lliura la factura o el document anàleg 
justificatiu d’aquella (art. 29).

B) L’escrit de sol·licitud expressa «dudas sobre su conformidad con la CE 1978 y 
el EAC, en lo relativo al posible tratamiento desigual de los ciudadanos gravados en 
función del medio de transporte que empleen y en lo relativo a la obligatoria tributa-
ción de situaciones que comportan necesariamente una pernoctación o alojamiento 
efectivo». Més concretament, al·lega l’existència d’una doble imposició en els casos 
en què es grava l’estada en embarcacions de creuer turístic, ja que els ciutadans es-
tan subjectes també, en aquest supòsit, al pagament de les taxes portuàries.

C) El primer dels retrets indicats no és fàcilment comprensible, ja que el Projecte 
de llei no té en compte per a res el mitjà de transport utilitzat per definir l’objecte de 
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l’impost ni el fet imposable, com tampoc la base imposable. Probablement, el que 
es qüestiona és el sotmetiment a gravamen de les estades en embarcacions de cre-
uer turístic. Però aquest fet no comporta cap tractament desigual, atès que el que es 
grava és simplement l’estada en l’embarcació durant el temps en què està amarrada 
en un port del territori de Catalunya, com dèiem abans. És a dir, quan l’embarcació 
no opera com a mitjà de transport, sinó que compleix una funció similar a la d’un 
establiment hoteler. Tant és així que, d’acord amb el que preveu l’article 28.2 del ma-
teix Projecte de llei, la persona que embarca en un port de Catalunya per iniciar el 
seu creuer, o la que hi desembarca perquè aquest port és la destinació final del seu 
viatge, no merita l’impost.

Quant a la segona de les al·legacions expressades, la resposta és igualment sim-
ple, ja que és evident que no pot existir doble imposició en el cas que ens ocupa. De 
forma general, perquè les taxes i els impostos es distingeixen precisament per la na-
turalesa del fet imposable, i difícilment hi pot haver doble imposició quan manca la 
condició que la produeix. Com dèiem al Dictamen 2/2014, de 10 de gener (FJ 2.4), 
citant doctrina del Consell Consultiu de la Generalitat:

««Tradicionalment, les taxes s’havien distingit dels impostos per raó de la dife-
rent naturalesa del fet imposable. En els impostos, el fet imposable té relació amb 
la capacitat econòmica o l’activitat de la persona obligada, és a dir, amb el subjecte 
passiu. En les taxes, a diferència dels impostos, és irrellevant la capacitat econòmica 
o activitat del subjecte passiu, i el fet imposable està determinat per una concreta ac-
tivitat de l’ens públic que les recapta o per la utilització del domini públic.» (F III.1)»

I, de forma més concreta, no podem oblidar la naturalesa específica de les taxes 
portuàries que, pel que ara interessa, estan regulades al text refós de la Llei de ports 
de l’Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de 
setembre. Segons el que disposa l’article 161, aquestes taxes són les exi gides per la 
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic portuari i per la pres-
tació del servei de senyalització marítima. Res a veure, doncs, amb el fet imposable 
gravat per l’impost examinat tal com es regula a l’article 26 del Projecte de llei.

En conseqüència, l’article 26 del Projecte de llei no vulnera l’article 157 CE ni 
l’article 6.2 LOFCA, i troba empara en els articles 202.3 i 203.5 EAC.

5. Impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, 
custòdia i emissió d’elements radiotòxics

Aquest impost està previst als articles 51 a 68 del Projecte de llei. L’escrit de 
sol·licitud qüestiona explícitament la totalitat del seu contingut, de manera que efec-
tuarem un examen global sobre la seva adequació al bloc de la constitucionalitat.

Com a precedent normatiu d’aquesta regulació hem de recordar la Llei catalana 
12/2014, de 10 d’octubre que, entre altres tributs, va establir un impost sobre la pro-
ducció d’energia elèctrica d’origen nuclear. El Consell es va pronunciar sobre aques-
ta Llei en la seva fase de projecte (DCGE 18/2014, de 19 d’agost), i va considerar 
que, en no quedar suficientment acreditada la finalitat ambiental, «el tribut qüestio-
nat no es pot diferenciar clarament de l’impost estatal sobre el valor de la producció 
de l’energia elèctrica», amb la qual cosa vulnerava la prohibició de doble imposició 
prevista a l’article 6.2 LOFCA. Posteriorment, el Tribunal Constitucional va decla-
rar la inconstitucionalitat de la Llei esmentada (STC 74/2016, de 14 d’abril). Amb-
dós pronunciaments ens seran d’utilitat i referència a l’hora d’examinar el supòsit 
que ara ens ocupa, ja que el seu objecte era molt similar al que hem de resoldre en 
aquest Dictamen.

A) L’impost que ara examinem grava el risc mediambiental generat per la crea-
ció i, si s’escau, dispersió d’elements radiotòxics en el procés de producció d’energia 
d’origen termonuclear, així com també en les etapes posteriors que es vinculen a 
aquest procés i es realitzen en les instal·lacions de la central. Consegüentment, té un 
caràcter extrafiscal, amb una finalitat que va més enllà de la recaptatòria, tal com 
s’afirma al preàmbul del Projecte de llei (par. divuitè), en la mesura que els agents 
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que provoquen externalitats negatives en l’entorn i en la salut de les persones amb 
llur activitat econòmica n’han d’assumir el cost.

En consonància amb l’anterior, el seu objecte és gravar el risc local sobre el medi 
ambient, i, en última instància, sobre les persones, que comporta, en el territori de 
Catalunya, la producció d’elements radiotòxics generats en reaccions termonuclears, 
i la manipulació i el transport d’aquests elements; llur custòdia, en tant que no si-
guin degudament neutralitzats o dipositats en un magatzem de llarga durada, i llur 
dispersió, ja sigui rutinària o accidental (art. 52). És per això que els fets imposables 
estan constituïts per les activitats anteriorment esmentades (art. 54), i que la base 
imposable s’estableix de tal manera que no es graven rendiments econòmics, sinó 
la creació d’elements radiotòxics mitjançant el nombre de desintegracions nuclears 
produïdes, mesurades en curies-dia (Cid) o en becquerels, segons el cas (art. 57).

Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques i 
les entitats sense personalitat jurídica pròpia que realitzen els fets imposables (art. 
55), els quals estan obligats a presentar una autoliquidació única anual de l’impost 
(art. 63). I en queden exempts, l’Estat, la Generalitat i les corporacions locals, com 
també llurs organismes i els ens que en depenen, així com les activitats relacionades 
amb la recerca i amb finalitats mèdiques que fan servir elements radioactius (art. 56).

El període impositiu és, amb caràcter general, l’any natural. Quant a les activitats 
de manipulació i transport, coincideix amb el temps que duri l’activitat gravada, i en 
el cas d’emissions accidentals no hi ha període impositiu (art. 61). L’impost es meri-
ta per a cada fet imposable l’últim dia del període impositiu respectiu i, pel que fa 
a les emissions accidentals, en la data en què el Consell de Seguretat Nuclear emet 
l’informe corresponent (art. 62).

Els ingressos que se’n deriven s’afecten parcialment, en la quantia de 257.154 
euros anuals, per atendre el finançament dels mitjans i les actuacions de protecció 
civil expressament destinades al control i, si escau, la reducció dels riscos de l’acti-
vitat gravada. A més, es crea un fons amb el 20 % de la recaptació efectiva de l’im-
post per tal de finançar actuacions i accions dirigides a la reactivació econòmica de 
les zones afectades per activitats gravades per l’impost, per prevenir i moderar els 
riscos que es deriven de les activitats esmentades, i per mantenir i renovar els sis-
temes de control i mesurament dels nivells d’elements radiotòxics en el territori de 
Catalunya (art. 53).

A l’últim, es preveu una bonificació de la quota tributària de cinc milions d’eu-
ros si el total d’emissions rutinàries d’elements radiotòxics al medi ambient durant 
el període impositiu és inferior en més d’un 1 % a la mitjana d’emissions dels tres 
períodes impositius anteriors (art. 60).

B) Els peticionaris addueixen la coincidència d’aquest impost amb l’impost esta-
tal sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants 
de la generació d’energia nucleoelèctrica, que va ser establert per la Llei estatal 
15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica, raó 
per la qual qüestionen la seva adequació a l’article 133 CE en relació amb l’article 
6.2 LOFCA. En concret, entenen que l’única finalitat d’aquesta regulació és «dar 
efecto jurídico o reintroducir en el ordenamiento jurídico un tributo autonómico que 
el TC ha tenido ocasión de declarar inconstitucional recientemente», i que s’intenta 
«salvar la coincidencia[...] por la vía de desgranar cada uno de los actos ínsitos a la 
producción nuclear». Entenen que l’equivalència al·legada entre ambdós impostos 
resulta «de su objeto y perspectiva», sense ulteriors argumentacions.

C) En el DCGE 18/2014, abans citat, vàrem recopilar la doctrina constitucional 
aplicable a la interpretació de l’article 6.2 LOFCA, amb especial referència al su-
pòsit dels impostos amb finalitat mediambiental. No serà necessari reiterar-la ara, 
atès que ha estat reproduïda de forma sintètica a l’apartat 1 d’aquest fonament jurí-
dic quart, al qual ens remetem. El que sí que volem recordar, per tal de centrar el 
contingut de la nostra exposició, és que l’article 6.2 LOFCA prohibeix, certament, 
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la doble imposició estatal i autonòmica, de manera que el fet imposable dels dos im-
postos no pot ser idèntic. Però, per analitzar aquesta identitat, no basta amb l’estudi 
aïllat d’aquest element, sinó que «deben compararse ambas figuras tributarias par-
tiendo siempre del examen del hecho imponible, pero analizando también los res-
tantes elementos del tributo que se encuentran conectados con éste: sujetos pasivos, 
base imponible, y demás elementos de cuantificación del hecho imponible, como la 
cuota tributaria o los supuestos de exención» (STC 74/2016, FJ 2, que reprodueix 
jurisprudència consolidada).

Aquesta serà també l’operació que durem a terme a continuació per resoldre els 
dubtes dels sol·licitants. Per a això, compararem l’objecte, el fet imposable i la base 
imposable d’ambdós impostos, juntament amb altres elements, sense oblidar en ca-
dascun d’ells la presència de la finalitat extrafiscal de protecció del medi ambient, a 
la qual la doctrina constitucional ha atorgat una especial rellevància (STC 122/2012, 
anteriorment esmentada, i STC 60/2013, de 13 de març, relativa a l’impost de Cas-
tella-la Manxa, sobre emissió de gasos a l’atmosfera).

Per fer-ho, partirem de les disposicions que contenen ambdós textos normatius, 
però tenint en compte, en paraules del Tribunal Constitucional, que «no es posible 
afirmar si existe una coincidencia de hechos imponibles de dos impuestos tan sólo 
porque su definición sea o no gramaticalmente idéntica, ya que será preciso atender 
a las circunstancias que ha seleccionado el legislador para dar lugar a los hechos 
imponibles de ambos impuestos» (STC 122/2012, FJ 4). A això ens referíem en el 
DCGE 18/2014, amb relació a la pretesa finalitat ambiental d’alguns impostos, quan 
dèiem que seria un simple nominalisme entendre que la denominació legal sigui un 
element determinant, i encara menys ho és la referència feta al preàmbul quan no té 
la consegüent expressió en l’estructura de l’impost (FJ 2.3.B).

D) Començant per l’objecte, recordem que la jurisprudència constitucional no 
utilitza habitualment aquest element com a paràmetre de comparació ja que no es 
tracta d’un concepte jurídic, i com a tal no apareix a la Llei general tributària que, 
en canvi, sí que en defineix amb precisió d’altres. De fet, la precitada Llei estatal 
15/2012, com moltes altres, no conté cap referència a aquesta qüestió, i per això la 
STC 74/2016 no en va extreure cap conclusió. Així, el seu article 12 («Naturalesa») 
es limita a definir l’impost fent una remissió al fet imposable, considerant-lo com 
un tribut de caràcter directe i naturalesa real, que grava les activitats que es fixen en 
l’article 15, sense més consideracions.

Quant a l’impost establert pel Projecte de llei, d’acord amb l’article 52, el seu 
objecte és gravar el risc local sobre el medi ambient i, en última instància, sobre les 
persones, que comporta, en el territori de Catalunya, la producció d’elements radi-
otòxics generats en cadascuna de les activitats expressament determinades per la 
norma a l’article 54.

Tot i que no és possible realitzar una comparació entre ambdós impostos en 
aquest punt pel fet que l’impost estatal no conté cap indicació al seu objecte, ja po-
dem avançar que hi observem una diferència notable: l’impost estatal té una finalitat 
essencialment recaptatòria, sense més referències a possibles finalitats extrafiscals 
que les expressades al preàmbul, a les quals ens referirem després. En canvi, l’im-
post del Projecte dictaminat grava el risc local mediambiental que comporta la pro-
ducció d’elements radiotòxics precisament en funció de la seva naturalesa i del dany 
que poden comportar per a la salut de les persones. En conseqüència, observem una 
clara finalitat mediambiental en aquest darrer que, en canvi, és absent en l’impost 
estatal. Tornarem posteriorment sobre aquesta qüestió, a la que donem una especial 
importància en el nostre raonament.

E) Examinarem seguidament la possible coincidència entre ambdós impostos en 
la determinació del fet imposable, que s’ha considerat un aspecte cabdal per la ju-
risprudència constitucional a l’hora de determinar si hi ha doble imposició. Segons 
l’article 15 de la Llei 15/2012, el fet imposable de l’impost estatal és, d’una banda, 
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la producció de combustible nuclear gastat, entenent com a tal l’irradiat una vegada 
extret definitivament del reactor (per tant, no reutilitzat), i, de l’altra, la producció de 
residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica.

La STC 74/2016 va considerar que hi havia una gran similitud entre aquesta de-
finició i la continguda a la Llei catalana 12/2014, ja que la diferència entre el com-
bustible nuclear «gastat» o l’«utilitzat» no era rellevant.

«La conclusión es que en ambos tributos el hecho imponible consiste en la utili-
zación de la energía nuclear para generar energía eléctrica. El hecho de que el auto-
nómico se refiera al gasto o utilización de combustible nuclear para la producción, 
mientras que el estatal mencione la producción del combustible, no impide la con-
clusión de coincidencia, ya que, a la luz del proceso de producción que se expone en 
los propios escritos de las partes, parece claro que en ambos casos es preciso que el 
combustible nuclear sea gastado. En suma, lo que se sujeta a gravamen, en ambos 
tributos, es la utilización de combustible.» (FJ 4)

Doncs bé, l’article 54 del Projecte de llei regula aquest fet imposable de forma 
totalment dissemblant. En realitat, estableix quatre supòsits, en els quals l’impost 
grava diferents activitats que comporten un risc per al medi ambient i per a les per-
sones com a conseqüència de la generació o dispersió d’elements radiotòxics que 
poden produir. Aquestes activitats són: la producció d’elements radiotòxics en reac-
cions termonuclears; la manipulació i el transport de materials que contenen aquests 
elements, incloses la càrrega i descàrrega i la reconfiguració del nucli d’un reactor 
nuclear; la custòdia transitòria d’aquests materials, abans de la seva neutralització 
o emmagatzematge definitiu, i, finalment, les emissions efectives d’elements radio-
tòxics al medi ambient, «ja siguin[...] rutinàries, accidentals o superiors als nivells 
establerts legalment».

La simple lectura del precepte transcrit demostra les diferències que presenta, no 
solament amb la definició de fet imposable de la llei estatal, sinó també amb la de la 
Llei catalana 12/2014 (que recordem que es referia a «la utilització de combustible 
nuclear per a la producció d’energia elèctrica, per l’efecte que pot tenir en el medi 
ambient i pel dany que eventualment hi pot produir»). Ja no és la utilització de com-
bustible nuclear, sinó la producció d’elements radiotòxics com a conseqüència de tot 
el procés que comporta la generació d’energia nuclear la que en determina el fet im-
posable, amb la qual cosa la finalitat mediambiental n’esdevé un aspecte substancial. 
És a dir, el que es grava és precisament el propi risc mediambiental que comporten 
determinades activitats, explicitades en el Projecte de llei.

Els sol·licitants qüestionen aquesta determinació, atès que consideren que la via 
de «desgranar cada uno de los actos ínsitos a la producción nuclear» no és rellevant 
per impedir la coincidència entre ambdós fets imposables. Però el cert és que l’exa-
men de cadascuna de les activitats i del tractament jurídic que reben fa palès que no 
ens trobem davant d’una pretesa argúcia del legislador per construir artificialment 
fets imposables diferenciats.

Per una part, perquè totes es refereixen a operacions reals amb entitat pròpia, 
com es desprèn de les explicacions tècniques incloses a la documentació presenta-
da pel Govern que acompanya el Projecte de llei en la part corresponent a aquest 
impost, i que ara no cal reproduir literalment. A tall d’exemple, indicarem que la 
descàrrega i recàrrega de combustible nuclear és una operació complexa que es fa 
cada divuit mesos i en dura tres, durant els quals el reactor s’atura; i que la custòdia 
del combustible nuclear irradiat requereix dipositar-lo a les piscines de refredament, 
en espera del seu transport a un magatzem de llarga durada. Per tant, cadascuna 
d’aquestes activitats té substantivitat pròpia i genera diferents graus de toxicitat.

I, per altra part, pel fet que la definició individualitzada de les activitats com a 
constitutives dels fets imposables té posteriorment un reflex diferent en la configu-
ració dels elements del tribut, com ara la base imposable, el període impositiu, la 
meritació, el subjecte passiu, el tipus de gravamen i la quota tributària, entre d’altres.
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Per tant, sense entrar en ulteriors detalls tècnics, entenem que el fet imposable de 
l’impost del Projecte presenta diferències substancials respecte al previst a l’impost 
estatal regulat a la Llei 15/2012.

F) La base imposable de l’impost estatal són «els quilograms de metall pesant 
continguts en el combustible nuclear gastat, entenent-se com a metall pesant l’ura-
ni i el plutoni» que conté (art. 17 Llei 15/2012). La STC 74/2016 va considerar que 
també en aquest element hi havia identitat entre el tribut estatal i el regulat a la Llei 
catalana 12/2014, ja que «[e]n ambos impuestos, la base imponible la constituye el 
peso del combustible nuclear gastado, medido en toneladas en el caso del impues-
to catalán y en kilogramos de metal pesado en el caso del impuesto estatal» (FJ 4).

A diferència dels anteriors, en el nou impost que examinem la base imposable 
«és constituïda pel nombre de desintegracions nuclears produïdes, mesurades en 
curies-dia (Cid), llevat de les emissions accidentals, que es mesuren en becquerels» 
(art. 57.1). És a dir, considerant que la producció dels elements radiotòxics perillosos 
és conseqüència de la desintegració nuclear, la base imposable té en compte aquest 
fet, i deixa de banda altres qüestions que no estan directament connectades amb 
la finalitat mediambiental de l’impost. Consegüentment, el precepte citat estableix 
criteris diferents per mesurar la freqüència d’aquestes desintegracions a cadascuna 
de les activitats que són fet imposable, i també estableix regles dissemblants i molt 
complexes tècnicament per calcular la respectiva base imposable (art. 57.2), tenint 
en compte la naturalesa d’aquestes activitats.

G) A banda que la intitulació i la justificació en el preàmbul divergeixen en la 
Llei estatal i el Projecte de llei que dictaminem, l’examen d’altres components de 
l’impost català sembla confirmar les consideracions que estem fent perquè, com 
veurem, tampoc presenten coincidències rellevants amb l’impost estatal. Així, el 
tipus de gravamen s’estableix de forma distinta per a cada fet imposable mitjançant 
la determinació d’una quantia dinerària per Cid o per becquerels (art. 58), és a dir, 
en funció del nombre de desintegracions radiotòxiques que es poden produir. Recor-
dem que, en relació amb l’impost establert per la Llei 12/2014, la STC 74/2016 va 
apreciar la «identidad en los tipos impositivos, de 800.000 €/tonelada en el caso del 
impuesto catalán (art. 27 de la Ley 12/2014) y de 2.190 €/kg de metal pesado (art. 
17 bis de la Ley 15/2012) en el caso del impuesto estatal» (FJ 4).

El període impositiu és diferent per a cadascuna de les activitats configurades 
com a fets imposables, i també hi ha una distinció en la meritació de l’impost. Quant 
a la quota tributària, és la suma de cadascuna de les diferents quotes que resulten 
d’aplicar el tipus de gravamen sobre les bases imposables respectives corresponents 
a cada activitat gravada.

Finalment, el Projecte de llei que dictaminem estableix una clara afectació dels 
ingressos obtinguts a la realització d’activitats i actuacions de protecció civil, i a la 
creació d’un fons destinat, entre altres objectius, a la reactivació econòmica de les 
zones localment afectades per l’impost, tal com es descriu a l’inici d’aquest apartat 
mateix. No observem cap afectació similar a l’articulat de la Llei estatal 15/2012 
llevat, com hem dit, d’una ambigua referència al preàmbul, a la qual ens referirem 
més endavant.

H) Una vegada valorades les diferències entre l’impost estatal i l’impost regu-
lat pel Projecte de llei, podem afirmar que es tracta de dissemblances que, en vista 
de la doctrina constitucional i consultiva anteriorment exposada, són suficients per 
considerar que no hi ha vulneració de l’article 6.2 LOFCA, sobre la prohibició de 
doble imposició. En efecte, la major part dels elements que hem analitzat (fet impo-
sable, base imposable, tipus de gravamen) són substancialment distints en ambdós 
tributs. Però, i el que és més important, hem pogut constatar que en l’impost que 
dictaminem tots ells han estat configurats tenint en compte la seva finalitat extrafis-
cal incloent-hi, pel que fa a la quota tributària, la bonificació en el cas de la reduc-
ció d’emissions rutinàries d’elements radiotòxics descrits a l’inici d’aquest apartat i, 
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sobretot, la característica que considerem més rellevant, relativa a l’afectació dels 
ingressos obtinguts a la realització d’accions protectores i restauradores del medi 
ambient. I és aquesta finalitat de protecció mediambiental la que globalment marca 
la separació entre ambdós tributs, per la qual cosa clourem el nostre anàlisi fent-hi 
una referència final.

El Tribunal Constitucional ha reconegut en nombroses ocasions que «constitu-
cionalmente nada cabe objetar a que, en general, a los tributos pueda asignárseles 
una finalidad extrafiscal y a que, ya más en particular, las Comunidades Autónomas 
puedan establecer impuestos con ese carácter» (STC 122/2012, FJ 4, amb citació de 
sentències precedents). Tal com recordàvem al DCGE 18/2014, l’«objectiu ambiental 
respon als principis constitucionals, comunitaris i internacionals del medi ambient, 
com ara al de «qui contamina paga» (art. 191.2 TFUE i art. 45.3 CE) o al de «pre-
caució i acció preventiva» (art. 191.2 TFUE)». Aquests objectius han de ser aplicats 
de tal forma que:

«l’obligació de reparar incumbeix els operadors econòmics no només en relació 
amb els danys causats directament per la contaminació, sinó que també s’han de 
computar les despeses relacionades amb el risc de contaminar (STJUE, Gran Sala, 
de 9 de març de 2010, Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA i 
Syndial SpA contra Ministero dello Sviluppo economico i altres, assumpte C-378/08, 
§ 57).» (FJ 2.3.A)

Ara bé, la finalitat extrafiscal no solament ha de ser al·legada, sinó que ha de ca-
racteritzar la configuració del tribut (STC 179/2006, de 13 de juny, FJ 10). Entenem 
que aquesta exigència, com hem posat de manifest, està clarament respectada en el 
Projecte de llei objecte del nostre parer. En canvi, l’impost estatal no sembla com-
plir ni de bon tros l’esmentada condició, ja que la llei que el crea no conté la menor 
referència a aquesta qüestió, com tampoc s’observen dades en la configuració dels 
seus elements substancials que permetin suposar que té cap altra finalitat més enllà 
de la purament recaptatòria.

Val a dir que el seu preàmbul sembla indicar que l’establiment d’aquest tribut 
està relacionat amb la necessitat de cobrir el cost de determinades operacions i ac-
tuacions relacionades amb la producció de combustible nuclear gastat i residus radi-
oactius: desmantellament de centrals nuclears que han complert el seu període útil 
de funcionament, tractament del combustible nuclear gastat i dels residus, i control 
per evitar la seva utilització amb finalitats no pacífiques i altres actes malintencio-
nats, a què l’Estat espanyol està obligat per la seva condició de part del Tractat de 
noproliferació d’armes nuclears, i d’altres instruments internacionals. I és precisa-
ment per cobrir el cost d’aquestes operacions que s’estableix l’impost.

Però, el cert és que alguna d’aquestes operacions no té cap relació amb finalitats 
mediambientals (per exemple, el control per evitar la utilització no pacífica del com-
bustible nuclear i els residus), i les altres hi tenen una relació molt indirecta. De fet, 
el desmantellament de centrals nuclears obsoletes no és pròpiament una mesura de 
protecció del medi ambient, sinó una actuació sense la qual no seria possible el man-
teniment del sistema de producció d’energia en condicions mínimament acceptables.

Això és, l’impost estatal no presenta cap de les condicions que, d’acord amb la 
doctrina constitucional abans exposada, són necessàries per considerar que respon 
a una finalitat extrafiscal de protecció ambiental.

Per tot l’anterior, els articles 51 a 68 del Projecte de llei no vulneren l’article 157 
CE ni tampoc l’article 6.2 LOFCA, i troben empara en els articles 202.3 i 203.5 EAC.

6. Impost sobre begudes ensucrades envasades
Els articles 69 a 83 del Projecte de llei regulen el nou impost sobre begudes ensu-

crades envasades. Tampoc en aquest cas la petició indica quins d’aquests preceptes 
susciten els dubtes d’inconstitucionalitat i d’antiestaturietat, però de la seva lectura 
es desprèn que es refereixen únicament a l’article 74, que regula la figura del subs-
titut del contribuent.
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A) L’impost esmentat té per objecte gravar el consum de begudes ensucrades en-
vasades per raó dels seus efectes sobre la salut de la població (art. 70), per la qual 
cosa presenta una clara finalitat extrafiscal. En aquest sentit, el preàmbul del Projec-
te de llei indica que l’impost «dóna compliment a la recomanació de l’Organització 
Mundial de la Salut, recollida en un informe de l’11 d’octubre de 2016», i la docu-
mentació aportada pel Govern, que acompanya el Projecte de llei, conté una àmplia 
explicació sobre la necessitat de la iniciativa i la seva adequació a les finalitats per-
seguides. Pel que ara interessa, el fet imposable és l’adquisició d’aquestes begudes 
per part del contribuent (és a dir, la persona física o jurídica que posteriorment la 
subministrarà al consumidor final).

Segons l’article 74 esmentat, encara que el subjecte passiu de l’impost en qualitat 
de contribuent és la persona física o jurídica que subministra la beguda al consu-
midor final, s’atribueix la condició de substitut d’aquest contribuent al distribuïdor 
«resident en territori espanyol que subministra les begudes ensucrades envasades a 
l’establiment que les posa a disposició del consumidor».

B) A l’escrit de petició s’addueix que «este punto de conexión sin ningún otro 
tipo de punto de conexión con el territorio de Cataluña, en el que puede ejercer 
competencias la Generalitat de Cataluña, puede provocar invasión de competenci-
as tanto estatales como de otras comunidades autónomas en supuestos en los que 
la adquisición de las bebidas, hecho imponible, se lleve a cabo en Cataluña, pero el 
suministrador de la misma no se encuentre situad[o] en la misma».

En aquest sentit, els diputats autors de la petició al·leguen la vulneració de l’arti-
cle 133.2 CE («infracción del marco competencial tributario»), tot i que, en realitat 
cal entendre que s’estan referint al principi de territorialitat exigible als impostos 
autonòmics, recollit a l’article 157.2 CE i regulat a l’article 9, apartats a i b, de la 
LOFCA.

C) Com hem declarat a l’apartat 1 d’aquest mateix fonament jurídic, d’acord amb 
aquesta previsió legal, els impostos autonòmics no poden gravar negocis, actes o fets 
realitzats fora d’aquest territori, ni la transmissió de béns, drets i obligacions que no 
hagin nascut o no s’hagin de complir en el mateix territori, o en el que no resideix 
el seu adquirent.

En el Dictamen 9/2014 també vàrem tractar l’aplicació d’aquest principi al cas de 
l’impost català sobre dipòsits bancaris. Per la seva part, la STC 210/2012 (FJ 7 i 8), 
relativa a la llei extremenya sobre el mateix tipus d’impost, conté algunes considera-
cions que entenem directament aplicables al cas que ens ocupa, ja que es refereixen al 
problema plantejat per la tributació de dipòsits que podien procedir de persones físi-
ques o jurídiques no residents al territori de la comunitat autònoma. Totes les citacions 
d’aquesta resolució que efectuarem a continuació corresponen al fonament jurídic 8.

Per començar, llegim que, «[c]on carácter general, hemos afirmado reiteradamen-
te que los principios de territorialidad de las normas y actos de las Comunidades Au-
tónomas y de unidad de mercado «no pueden ser interpretados en unos términos que 
impidan a las instancias autonómicas, en el ejercicio de sus propias competencias, 
adoptar decisiones cuyas consecuencias puedan proyectarse sobre otros lugares del 
territorio nacional» (por todas, STC 168/2004, de 6 de octubre, FJ 5)».

Això és així perquè el principi de la territorialitat imposat als impostos auto-
nòmics «debe ser entendido en el marco general de la doctrina de la territorialidad 
aplicable al resto de competencias, a tenor de la cual «el límite territorial de las 
normas y actos de las Comunidades Autónomas no puede significar, en modo algu-
no, que les esté vedado a sus órganos, en el ejercicio de sus propias competencias, 
adoptar decisiones que puedan producir consecuencias de hecho en otros lugares del 
territorio nacional»».

Consegüentment, el que s’ha de fer en cada cas per determinar si es produeixen 
efectes extraterritorials és examinar «la estructura del impuesto y, en particular, de 
los puntos de conexión, establecidos en coherencia con su hecho imponible». I, en 



BOPC 354
10 de març de 2017

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries 77 

el cas llavors examinat, el Tribunal va concloure que no es produïen aquests efectes, 
per dues raons: d’una banda, perquè el subjecte passiu de l’impost són les entitats de 
crèdit, certament, però només en relació amb «los fondos captados por su casa cen-
tral y sus sucursales que estén situadas en territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura»; i, de l’altra, perquè la circumstància que els fons dipositats puguin 
procedir de persones físiques o jurídiques no residents no afecta en res l’anterior 
conclusió, ja que el fet imposable no és la transacció econòmica i, per tant, «el de-
positante es ajeno a la relación jurídico-tributaria del impuesto».

Tenint en compte les consideracions efectuades, entenem que no es produeix en 
el precepte examinat la vulneració del principi de territorialitat establert pel bloc de 
la constitucionalitat pels motius que segueixen.

L’objecte de l’impost és el consum de determinat tipus de begudes, i el fet im-
posable és l’adquisició d’aquestes begudes realitzada per la persona física o jurídica 
que, posteriorment, les posarà a disposició del consumidor final (art. 72). En con-
seqüència, és aquesta persona la que assumeix la condició de subjecte passiu en 
qualitat de contribuent, encara que amb l’obligació de repercutir el cost de l’impost 
en el consumidor final (art. 73). Totes aquestes operacions (adquisició de la beguda 
per part de l’establiment subjecte passiu, subministrament al consumidor final, re-
percussió de l’impost, domicili del subjecte passiu, etc.) es realitzen i produeixen els 
seus efectes en el territori de Catalunya, ja que l’article 69.2 deixa clar que l’impost 
és exigible només en aquest àmbit territorial. A més, es merita en el moment d’ad-
quisició de la beguda, per part del contribuent, al distribuïdor, en el territori d’apli-
cació del tribut (art. 77.1), és a dir, Catalunya. En aquest punt, observem que l’article 
77.2 se separa de la redacció de l’article 72 i de l’esmentat 77.1, atès que el primer 
precepte fa referència a posar la beguda a disposició del consum, mentre que en els 
altres dos es menciona l’adquisició de begudes per part del contribuent.

És cert que la persona física o jurídica que ha subministrat la beguda al subjecte 
passiu com a distribuïdora i que és considerada pel Projecte de llei com a substituta 
del contribuent, assumint el compliment de totes les obligacions tributàries davant 
de l’Administració, pot residir fora de Catalunya. Però aquesta eventualitat no afecta 
en res la prohibició establerta a l’article 9.b LOFCA, anteriorment esmentat, i que 
considerem que no és aplicable al cas que ens ocupa, ja que no es dóna cap de les 
situacions allà establertes: en primer lloc, el «negoci, acte o fet gravat», és a dir, l’ad-
quisició de les begudes per part de l’establiment que ha de subministrarles al consu-
midor final, s’ha celebrat al territori de Catalunya; i, en segon lloc, «la transmissió 
dels béns i les obligacions corresponents» també es realitza en aquest territori que, 
a més, és on resideix l’adquirent.

En tot cas, recordem que les obligacions que corresponen al distribuïdor, com a 
substitut del contribuent, només afecten la part de les seves activitats i els negocis 
i actes que realitza a Catalunya. I, a més, encara que en la seva qualitat és el res-
ponsable de complir amb les obligacions tributàries materials i formals en lloc del 
contribuent, pot exigir d’aquest darrer el reintegrament de les quantitats que hagi 
satisfet en nom seu. Així, cal assenyalar que la figura del substitut del contribuent 
està expressament prevista a l’ordenament tributari amb la finalitat de facilitar les 
tasques recaptatòries, i molt especialment als articles 35.2 i 36 LGT, que en regulen 
els drets i les obligacions.

En conseqüència, d’acord amb el que hem exposat, l’article 74 del Projecte de llei 
no vulnera l’article 157 CE, ni l’article 9.a i .b de la LOFCA, i troba empara en els 
articles 202.3 i 203.5 EAC.

Cinquè. L’examen de l’adequació al marc constitucional i estatutari dels preceptes 
del Projecte de llei relatius al deure de subministrament d’informació a l’Agència Tri-
butària de Catalunya

L’escrit de petició de dictamen demana la nostra opinió consultiva sobre els arti-
cles 45, 138, 139, 140 i 141. No obstant això, la motivació que s’hi efectua no conté 
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cap referència a l’article 45, per la qual cosa no disposem de dades que ens permetin 
conjecturar les raons en què basen els seus dubtes els peticionaris, ni tan sols el seu 
abast. A més, en tractar-se de cessions de dades entre administracions públiques, 
i en la mesura que afecten fitxers de les forces i els cossos de seguretat, els quals 
reben un tractament diferenciat a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), no hi considerem tras-
lladables els arguments al·legats per als altres articles, que es refereixen a l’obligació 
dels particulars de subministrament de dades a l’Agència Tributària de Catalunya. 
Conseqüentment, tractarem i resoldrem en el present apartat els dubtes suscitats en 
relació amb els articles 138, 139, 140 i 141 del Projecte de llei.

1. Aquests articles regulen l’obligació de subministrament d’informació a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya per part de persones físiques o jurídiques i entitats que 
intervenen en activitats que estan configurades com a fets imposables de determi-
nats tributs, en els quatre supòsits següents:

Persones físiques o jurídiques que fan subhastes de béns, sobre les transmissions 
en què han intervingut en qualitat d’intermediàries, quan el transmitent no actuï en 
l’exercici d’una activitat econòmica (art. 138).

Persones físiques i jurídiques dedicades professionalment a la revenda de béns 
mobles, sobre les adquisicions susceptibles de tributar per l’impost sobre transmissi-
ons patrimonials i actes jurídics, quan hi han intervingut tant per compte propi com 
per compte d’altri (art. 139).

Entitats o empreses autoritzades per a la gestió dels sistemes de bingo electrònic, 
sobre informació relativa a les partides efectuades (art. 140).

Entitats asseguradores, sobre les indemnitzacions pagades com a conseqüència 
de les pòlisses de les assegurances de vida contractades per persones residents a Ca-
talunya (art. 141).

En tots els supòsits indicats, es preveu que la forma i els terminis per a la remis-
sió d’informació es determinin mitjançant una ordre de la persona titular del depar-
tament competent en matèria d’hisenda.

2. La sol·licitud considera que els preceptes citats produeixen una «infracción del 
derecho fundamental a la intimidad, infracción de la distribución competencial en 
materia tributaria y del principio de seguridad jurídica». Hem d’entendre, doncs, que 
consideren que es vulneren els articles 9.3 CE (seguretat jurídica), 18.1 i .4 CE (dret 
a la intimitat personal i familiar, especialment en allò relatiu a l’ús de la informàti-
ca), i també l’article 157.2 CE.

Els motius aportats pels sol·licitants afecten tres matèries diferents:
D’una banda, al·leguen que la indefinició dels possibles subjectes que han de 

complir l’obligació establerta vulnera el principi de seguretat jurídica per «la incer-
teza sobre el alcance del ámbito de [los] sujetos obligados por las disposiciones im-
pugnadas», que produeix una «intolerable seguridad [sic] jurídica».

D’altra banda, i en la mesura que aquests subjectes obligats poden residir fora de 
Catalunya, afirmen que s’està vulnerant el marc constitucional i estatutari de com-
petències en matèria tributària, ja que és «más que discutible que la Generalitat de 
Cataluña disponga en todo caso de jurisdicción sin tener que acudir a vías de colabo-
ración preestablecidas con otras Comunidades Autónomas o con el propio Estado».

Finalment, estimen que la regulació afectada vulnera el dret constitucional a la 
intimitat en la seva vessant de protecció de dades, ja que no es defineix de forma 
suficient el contingut de la informació tributària que s’ha de remetre ni les finalitats 
que justifiquen la seva comunicació, que s’hauria d’ajustar a les exigències de ser 
adequada, pertinent i no excessiva. També critiquen l’absència de tota referència als 
drets de les persones en aquesta matèria, específicament en l’obligació de l’Adminis-
tració cessionària de respectar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació 
de les seves dades.
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En conseqüència, conclouen, «ese carácter genérico e indeterminado en el que se 
formulan dichas disposiciones puede comportar [...] una inseguridad jurídica sobre 
la incerteza del ámbito subjetivo y objeto al que se extienden y la consiguiente y evi-
dente falta de garantía y justificación de las restricciones que sobre datos personales 
amparados por el derecho fundamental a la propia intimidad comporta».

3. En nombroses ocasions, el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat respecte 
de l’abast del dret fonamental a la intimitat personal i familiar en l’àmbit de l’ús de 
la informàtica (art. 18.4 CE), i molt particularment en la coneguda STC 292/2000, 
de 30 de novembre, que va establir doctrina general sobre la matèria. També aquest 
Consell ha examinat aquesta qüestió en alguns dels seus dictàmens, com són, en-
tre d’altres, els DCGE 6/2012, d’1 de juny, i 2/2014, de 10 de gener (amb relació a 
la cessió de dades tributàries entre administracions públiques), i, amb un contingut 
més general, al DCGE 6/2016, d’1 de desembre (tractament de dades personals amb 
finalitats estadístiques). Ens remetem de forma general a la doctrina allà establerta, 
i centrarem la nostra anàlisi en el deure de comunicació de dades amb rellevància 
tributària i la seva relació amb l’esmentat dret fonamental de l’article 18.4 CE.

Ja en les seves primeres decisions l’alt tribunal va tractar aquest deure, que va 
connectar amb el contingut de l’article 31.1 CE, sobre la contribució de tothom al 
sosteniment de les despeses públiques a través del sistema tributari. És coneguda, 
per exemple, la STC 110/1984, de 26 de novembre, que va avalar «la imposición del 
deber jurídico de colaborar con la Administración en este aspecto fundamental del 
bien público,[...] que también puede extenderse, como hace la LRF [Llei 50/1977, de 
14 de novembre, sobre mesures urgents de reforma fiscal], a quienes puedan prestar 
una ayuda relevante en esa tarea de alcanzar la equidad fiscal, como son los Bancos 
y demás Entidades de Crédito» (FJ 3).

A més, per als ciutadans, el dit deure constitucional «implica, más allá del genéri-
co sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, que el art. 
9.1 de la norma fundamental impone, una situación de sujeción y de colaboración 
con la Administración tributaria en orden al sostenimiento de los gastos públicos 
cuyo indiscutible y esencial interés público justifica la imposición de limitaciones 
legales al ejercicio de los derechos individuales» (STC 76/1990, de 26 d’abril, FJ 3).

Naturalment, aquest deure no és absolut, i precisament un dels seus límits es pro-
dueix quan col·lideix amb el dret fonamental a la intimitat personal i familiar, en la 
seva vessant de la protecció de dades personals, que, com a tal dret fonamental, no-
més pot ser limitat per llei i sempre respectant el seu contingut essencial. Al nostre 
DCGE 6/2016, abans esmentat, vàrem recordar que «l’article 18.4 CE conté un ins-
titut de garantia dels drets a la intimitat i a l’honor i del ple gaudi dels restants drets 
dels ciutadans que és «en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a 
la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la per-
sona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que 
la Constitución llama la informática» (STC 254/1993, de 20 de juliol, FJ 6, doctrina 
que reitera en sentències posteriors, entre les quals podem citar la 94/1998, de 4 de 
maig, FJ 6, i 202/1999, de 8 de novembre, FJ 2)» (FJ 4).

Doncs bé, el Tribunal Constitucional ha elaborat una consolidada doctrina que 
ofereix criteris suficients per resoldre un possible conflicte en aquest àmbit. És relle-
vant, per la seva claredat i pel fet que la sintetitza, la ITC 197/2003, de 16 de juny, 
quan disposa:

«En este sentido, la colisión entre el derecho fundamental a la intimidad per-
sonal y familiar (art. 18.1 CE) y el deber constitucional de contribuir a los gastos 
públicos (art. 31.1 CE) implica la inexistencia, frente a la Administración tributaria 
u otros poderes públicos, de un pretendido derecho absoluto e incondicionado a la 
reserva de los datos económicos del contribuyente con trascendencia tributaria o re-
levancia fiscal que haga inoperante el deber tributario que el art. 31.1 de la Constitu-
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ción consagra, pues ello impediría una distribución equitativa del sostenimiento de 
los gastos públicos en cuanto bien constitucionalmente protegido.» (FJ 2)

És per això que:
«El deber de comunicación de datos con relevancia tributaria se convierte, en-

tonces, en un instrumento necesario no sólo para una contribución justa a los gastos 
generales (art. 31.1 CE), sino también para una gestión tributaria eficaz, modulan-
do el contenido del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar del art. 
18.1 CE» (FJ 2).

Com sabem, és la LOPD la que està constitucionalment habilitada per al desen-
volupament d’aquest dret fonamental, i ens hi hem de remetre per apreciar de forma 
general l’abast d’aquests límits i les remissions que conté a la llei ordinària.

Per part seva, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (en enda-
vant, LGT) regula l’obligació d’informació en matèria tributària, en particular als 
seus articles 29 (obligacions tributàries formals), 93 (obligacions d’informació) i 95 
(caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària). Naturalment, aquesta 
norma no integra el bloc de la constitucionalitat i, per tant, no és paràmetre de cons-
titucionalitat. Però sí que és la Llei que conté les remissions fetes a la llei ordinària 
per la LOPD en la matèria que interessa al nostre Dictamen, per la qual cosa els pre-
ceptes enunciats aporten criteris adequats per completar el bloc normatiu aplicable 
a la qüestió que examinem.

D’acord amb aquestes consideracions, podem ja exposar les pautes que utilitza-
rem per resoldre els dubtes dels sol·licitants, segons les previsions següents:

L’article 93.1 LGT regula l’abast del deure d’informació, que obliga persones fí-
siques i jurídiques, públiques i privades, i entitats, a proporcionar a l’Administració 
tributària «tota classe de dades, informes, antecedents i justificants amb transcen-
dència tributària[...] deduïts de les seves relacions econòmiques, professionals o fi-
nanceres amb altres persones». Així mateix, aquestes obligacions s’han de complir 
«en la forma i els terminis que reglamentàriament es determinin» (art. 93.2).

No obstant això, en la mesura que aquesta obligació afecti dades personals i si-
gui objecte de tractament automatitzat, s’haurà de sotmetre als límits derivats del 
necessari respecte al dret fonamental a la protecció de dades personals. Així, per 
començar, la informació recaptada no podrà incloure «dades privades no patrimo-
nials[...] la revelació de [les] quals atempti contra l’honor o la intimitat personal i 
familiar» (art. 93.5 LGT).

Quant al tractament automatitzat d’aquestes dades, hem de recordar que en el cas 
que ens ocupa no serà necessari el consentiment de l’afectat, tenint en compte que se 
subministren per a l’exercici de les funcions pròpies d’una Administració en exercici 
de les seves competències (art. 6.2 LOPD). A més, encara que els afectats disposen 
dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació reconeguts de manera general a la legis-
lació orgànica, quan afectin fitxers de la hisenda pública se’n podrà denegar l’exer-
cici en els supòsits excepcionals previstos a l’article 23.2 i .3 LOPD. La procedència 
d’aquesta denegació podrà ser controlada per l’Agència de Protecció de Dades o per 
l’organisme competent de cada comunitat autònoma, que en el nostre cas és l’Auto-
ritat Catalana de Protecció de Dades, constituïda a l’empara de l’article 156.d EAC.

Finalment, les dades a què ens referim han de complir les exigències de quali-
tat exigides per l’article 4 LOPD i, per tant, han de ser «adequades, pertinents i no 
excessives», d’acord amb les finalitats que en justifiquen l’obtenció i el tractament. 
És a dir, tal com s’expressava a la ITC 197/2003, abans esmentada, «la información 
que recogen y archivan las Administraciones Públicas ha de ser la necesaria para 
el ejercicio de las potestades que les atribuye la Ley y adecuada a las legítimas fi-
nalidades previstas por ella», entre les quals es troba «la gestión tributaria eficaz». 
Igualment, els fitxers de l’Administració tributària estan específicament afectats per 
les exigències de seguretat i secret previstes als articles 9 i 10 LOPD i desenvolupa-
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des a l’article 95 LGT. Aquest darrer precepte estableix també, de forma taxada, els 
supòsits en què les dades poden ser cedides a terceres persones.

4. Una vegada exposat el marc constitucional i estatutari aplicable a la matèria 
afectada per la petició, clourem la nostra anàlisi resolent els dubtes que susciten els 
articles citats a l’inici d’aquest fonament jurídic.

A) De forma general, hem de recordar allò que ja vàrem manifestar al 
DCGE 6/2016, responent a dubtes similars: la completa regulació del dret fona-
mental a la protecció de dades correspon a la LOPD i a la resta de normes que la 
desenvolupen, de manera que no és necessari que les previsions d’aquesta regulació 
siguin continuadament repetides cada vegada que una normativa sectorial en resulti 
afectada. És evident que tant la cessió de dades derivada del subministrament d’in-
formació que imposen els preceptes qüestionats com la seva integració als fitxers de 
l’Agència Tributària de Catalunya han de respectar totes i cadascuna de les condi-
cions establertes en la LOPD. Incloent-hi, naturalment, l’exercici dels drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició al·ludits pels sol·licitants, i altres qüestions rela-
tives a la qualitat de les dades i als deures de secret i confidencialitat. I és per això 
que no solament no necessiten una formulació expressa al Projecte de llei que dicta-
minem, sinó que no seria aquesta una opció de bona tècnica legislativa.

B) En relació amb els retrets més específics, s’al·lega a l’escrit de sol·licitud que 
l’objecte de la informació no està delimitat i ni tan sols se’n justifica la rellevància 
tributària o la necessitat. No podem compartir aquestes consideracions, per les raons 
següents:

Per començar, sabem que la informació que s’ha de facilitar en cap cas podrà 
afectar dades privades de caràcter no patrimonial que puguin atemptar contra l’ho-
nor o la intimitat personal o familiar, ja que així ho prohibeix l’article 93.5 LGT. 
Quant al seu objecte, els quatre supòsits que ens ocupen estan redactats amb una 
precisió i claredat que superen les de l’article 93.1 LGT. Així, es refereixen a trans-
missions de béns (art. 138), adquisicions de béns mobles susceptibles de tributar 
per l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics (art. 139), partides de 
bingo electrònic (art. 140) i indemnitzacions pagades com a conseqüència de pòlis-
ses de les assegurances de vida (art. 141). A més, la informació que es demana és 
per a l’adequada gestió de determinats tributs cedits (sobre successions i donacions, 
transmissions patrimonials, actes jurídics i joc), en el marc de les competències de 
l’Agència Tributària de Catalunya. Com sabem, l’abast de les dites cessions i els 
punts de connexió que determinen l’exercici de la competència de la Generalitat es-
tan previstos a la Llei 22/2009, a la qual ens hem referit en el fonament jurídic tercer 
d’aquest Dictamen, apartat 3. Cal assenyalar igualment, i a títol il·lustratiu, que la 
remissió reglamentària per determinar la forma i els terminis en què s’ha de com-
plir l’obligació del Projecte de llei té una dicció idèntica a la de l’article 93.2 LGT.

C) La mateixa resposta mereix l’objecció relativa a la suposada «incerteza» sobre 
els subjectes obligats a subministrar la informació, que també són definits amb mol-
ta més precisió que la que podem observar a l’article 93.1 LGT («persones físiques 
i jurídiques, públiques o privades»). És obvi que els obligats per aquest mandat són 
persones físiques i jurídiques que desenvolupen determinades activitats professio-
nals, ja sigui com a subhastadors de béns, empreses dedicades professionalment a 
la revenda de béns mobles, entitats o empreses autoritzades per a la gestió de siste-
mes de bingo electrònic i entitats asseguradores. A més, l’obligació que se’ls imposa 
sempre ha d’estar referida, com dèiem abans, a la seva intervenció en activitats que 
estan subjectes als tributs esmentats anteriorment, els quals, d’acord amb l’aplicació 
dels punts de connexió establerts, són gestionats per la Generalitat.

D’acord amb aquestes consideracions, també podem rebutjar les crítiques fetes 
pels sol·licitants sobre la vulneració del principi de seguretat jurídica. Com acabem 
de veure, tant els supòsits fàctics que contenen les quatre normes examinades com 
l’abast de l’obligació resultant i la identificació del subjecte obligat estan regulats 
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amb un grau suficient de certesa i claredat. En tot cas, aquests preceptes de cap ma-
nera provoquen la «incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta 
exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos» (per totes, 
STC 181/2016, de 20 d’octubre, FJ 4), que es requereix perquè es pugui apreciar la 
infracció de l’article 9.3 CE.

5. Per acabar, farem unes breus consideracions sobre la possible vulneració com-
petencial al·legada pels peticionaris. El dubte plantejat es refereix al supòsit en què 
alguns dels obligats pels preceptes qüestionats puguin residir fora de Catalunya, per 
la qual cosa la Generalitat no disposa de «jurisdicción» per imposar-los les obli-
gacions d’informació requerides, sinó que hauria d’«acudir a vías de colaboración 
preestablecidas con otras Comunidades Autónomas o con el propio Estado como 
potencialmente a una serie de operaciones sobre las que no existiría un solo punto 
de conexión con Cataluña». En el seu escrit citen l’article 157.2 CE, i també la Llei 
21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administra-
tives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i 
ciutats amb estatut d’autonomia.

D’entrada, cal fer avinent que, com és sabut, l’article 157.2 CE no diu enlloc que 
l’actuació tributària de les comunitats autònomes «se debe circunscribir a su ámbito 
territorial», com assenyalen els sol·licitants. El que realment disposa és que les co-
munitats autònomes no podran adoptar, en cap cas, mesures tributàries sobre béns 
situats fora del seu territori o que constitueixin un obstacle a la lliure circulació de 
mercaderies i serveis. I, sobretot, que la Llei 21/2001, que empren com a base per a 
la seva argumentació, està expressament derogada per la disposició derogatòria de 
la Llei 22/2009. Al fonament jurídic tercer, apartat 3, ens hem referit a aquesta nor-
ma legal, que va comportar un canvi qualitatiu en el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes.

Consegüentment, les competències de la Generalitat en matèria de gestió dels 
tributs cedits s’exerceixen a l’empara de l’Estatut i de la Llei 22/2009. És aquesta 
Llei, i no l’esmentada a l’escrit de sol·licitud, la que estableix els punts de connexió 
corresponents (art. 30 i seg.) i determina l’abast de la competència de gestió dels tri-
buts cedits (en particular, art. 55).

Altrament, la informació a què fan referència els quatre preceptes qüestionats 
es refereix exclusivament a actuacions dutes a terme en el territori de Catalunya, i 
en relació amb tributs que, d’acord amb les regles establertes en l’esmentada Llei 
22/2009, són gestionats per la Generalitat. I, en aquest sentit, poc importa, doncs, 
que la persona afectada per l’obligació tingui la seva residència dintre o fora del ter-
ritori autonòmic si és en aquest on ha portat a terme les activitats sobre les quals se 
li demana informació.

En tot cas, el que no determinen els dits preceptes és la forma en què es requerirà 
i obtindrà la informació demanada. I res impedeix que l’Agència Tributària de Ca-
talunya, en el cas hipotètic que l’afectat no disposi de sucursals o de persones que 
el representin a Catalunya, o en altres circumstàncies, faci servir els instruments de 
col·laboració interadministrativa previstos de forma general a l’ordenament i, espe-
cíficament, a l’article 61 de la Llei 22/2009.

En conclusió, els articles 138, 139, 140 i 141 del Projecte de llei no vulneren l’arti-
cle 9.3 CE, ni tampoc l’article 18.4 CE. I, pel que fa a les competències en matèria tri-
butària, no vulneren l’article 157 CE, i troben empara en els articles 203.4 i 204 EAC.

Sisè. L’examen de l’adequació al marc constitucional i estatutari dels preceptes del 
Projecte de llei relatius a la seguretat ferroviària, les subvencions i la contractació pública

1. Termini de prescripció de les accions de l’Administració de la Generalitat en 
la normativa aplicable a les subvencions

A) La petició de dictamen sobre aquesta qüestió esmenta l’article 81.11 del Pro-
jecte de llei i és de molt difícil comprensió. Fonamentalment, perquè no existeix 
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l’apartat 11 d’aquest article i, en tot cas, aquest precepte no té cap relació amb la re-
gulació a què es refereix la sol·licitud, segons el seu text mateix. Però, a més, perquè 
tampoc s’entén el dubte en la seva redacció literal, ja que el que es critica és l’esta-
bliment per part del Projecte de llei d’un termini de 4 anys per la prescripció de les 
accions de rescabalament de l’Administració en matèria de subvencions, que, segons 
ells, no encaixa amb el termini previst a l’article 65 de la Llei estatal corresponent, 
de caràcter bàsic, que, precisament, també és de 4 anys.

Així doncs, tot i no dir-ho expressament, per la transcripció que s’efectua en 
la sol·licitud de la disposició final primera de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions, que atorga caràcter bàsic al seu article 65, cal suposar 
que els sol·licitants consideren vulnerats els títols competencials estatals dels arti-
cles 149.1.13, .14 i .18 CE. Entre aquests, el que entenem més pertinent és l’article 
149.1.18 CE, que troba correlació, pel que fa a la competència de la Generalitat, en 
l’article 159.1 EAC.

Dit això, pel contingut de la motivació de la petició, referida a la Llei general de 
subvencions («plazo de prescripción al que se someten las posibles acciones de las 
administraciones concedentes»), sembla que el precepte realment qüestionat és l’ar-
ticle 143.11 del Projecte de llei, que modifica l’apartat 4 de l’article 100 del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, relatiu al dret de la Generalitat a la 
revocació i, si escau, al rescabalament dels fons rebuts pels beneficiaris de subven-
cions, que fixa un termini de prescripció d’aquest dret de cinc anys i unes regles per 
al seu còmput, en funció dels tres supòsits que preveu.

B) Entrant en l’examen d’aquests dubtes, caldria recordar que la declaració de 
norma bàsica realitzada pel legislador estatal en si mateixa no és cànon de consti-
tucionalitat. Però no ens caldrà analitzar aquest aspecte, atès que els peticionaris 
han comès un nou error en la selecció dels preceptes afectats: l’article 65 de la Llei 
38/2003, que consideren contradit, no regula la matèria que conté l’article 143.11 
del Projecte de llei, sinó el termini de prescripció de les infraccions i sancions en 
matèria de subvencions, per la qual cosa tampoc no hi pot haver l’antinòmia que 
al·leguen.

En canvi, la regulació assimilable a la que estableix l’article 143.11 és a l’article 
39 de l’esmentada Llei 38/2003 (prescripció del dret de l’Administració a reconèixer 
o liquidar el reintegrament de la subvenció), i en aquest cas sí que hi ha contradicció 
entre la Llei estatal (termini de 4 anys) i la Llei de finances públiques de Catalunya 
(termini de 5 anys). No obstant això, aquesta contradicció no té rellevància constitu-
cional, ja que l’esmentat article 39 no té caràcter basic, segons declara la disposició 
final primera de la referida Llei 38/2003.

Per tant, l’article 143.11 del Projecte de llei, que modifica l’apartat 4 de l’article 
100 de la Llei de finances públiques de Catalunya, no vulnera l’article 149.1.18 CE i 
troba empara en l’article 159.1 EAC.

2. Funcions de l’Agència de Seguretat Ferroviària
L’article 188 del Projecte de llei modifica, en el seu apartat 1, l’article 46 de la 

Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària (en endavant, LFCat).
A) El nou article 46 LFCat atribueix a l’Agència de Seguretat Ferroviària la fun-

ció general de vetllar perquè totes les infraestructures i tots els serveis del Sistema 
Ferroviari de Catalunya se subjectin a les normes de seguretat que estableix la ma-
teixa Llei i les altres normes que resultin d’aplicació (apt. 1). A continuació, enume-
ra aquestes funcions i en delimita l’abast amb detall (apt. 2). L’àmbit d’actuació de 
l’Agència és, d’acord amb això, el Sistema Ferroviari de Catalunya, integrat per les 
infraestructures i els serveis de transport ferroviari determinats a l’article 4 LFCat, 
que no és objecte de modificació i que examinarem amb detall posteriorment. L’ar-
ticle 188 també modifica altres disposicions de la LFCat i, en concret, el seu apar-
tat 4 afegeix una disposició addicional setzena, que crea i defineix la naturalesa de la 
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nova Agència de Seguretat Ferroviària, que ara ens ocupa. No obstant això, entenem 
que cap d’aquestes és objecte de controvèrsia en la sol·licitud.

Per tant, limitarem el nostre examen a l’apartat 1 de l’esmentat article 188.
B) L’escrit de sol·licitud entén que la redacció d’aquest precepte presenta dubtes 

des d’una perspectiva competencial, ja que podria atorgar funcions a la nova Agèn-
cia de Seguretat Ferroviària que pertanyen a l’Agència Estatal de Seguretat Ferro-
viària, d’acord amb el marc constitucional i estatutari de competències en la matè-
ria. Concretament, considera que, en la mesura que s’ometen els serveis prestats a 
través d’infraestructures ferroviàries que són de titularitat estatal, «se podría estar 
conculcando la distribución competencial en materia ferroviaria, caso de entenderse 
que dichas competencias son exclusivas y excluyentes y que pretenden desplazar las 
competencias de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria sobre la Red Ferrovi-
aria de Interés General».

Entenem, doncs, que els peticionaris no qüestionen la creació de l’Agència de 
Seguretat Ferroviària ni tampoc les seves funcions, sinó la seva possible actuació, 
en exercici de les funcions atribuïdes, sobre infraestructures i serveis ferroviaris que 
són de titularitat estatal.

C) Exposarem breument el marc constitucional i estatutari de competències en 
aquesta matèria, i posteriorment respondrem als dubtes plantejats pels sol·licitants. 
Encara que aquests no esmenten els preceptes de la Constitució i l’Estatut que con-
sideren vulnerats, entenem que són l’article 149.1.21 CE i els articles 140 i 169 EAC. 
Ambdós preceptes estatutaris distingeixen les competències de la Generalitat se-
gons afectin les infraestructures ferroviàries (art. 140.6) o els serveis de transport 
(art. 169, especialment apt. 1, en allò que interessa als efectes del nostre Dictamen). 
Així, quant a les primeres, el criteri substancial per determinar-ne la competència és 
la titularitat, mentre que en allò referit als serveis es té en compte el criteri del ter-
ritori sobre el qual es realitza el transport, de manera que la competència exclusiva 
de la Generalitat opera sobre els serveis que transcorrin íntegrament dins el territori 
de Catalunya. L’article 169.1 EAC esmentat conté l’habitual llista de submatèries, 
entre les quals no trobem cap referència a la seguretat de la circulació ferroviària.

La STC 245/2012, de 18 de desembre, que va resoldre diversos recursos d’in-
constitucionalitat interposats contra la Llei estatal 39/2003, de 17 de novembre, del 
sector ferroviari, va fixar doctrina constitucional consolidada sobre la distribució 
competencial en aquesta matèria, a la qual ens remetem de forma general. El pa-
ràmetre emprat pel Tribunal parteix de la diferenciació entre la infraestructura fer-
roviària i el transport que s’hi desenvolupa, de manera que la competència sobre el 
transport no atrau la relativa a la infraestructura (FJ 5). Dit això, considera que el 
criteri territorial, tot i ser essencial per ordenar el sistema de distribució competen-
cial en matèria de ferrocarrils, «debe ser completado o modulado con el del interés 
general o autonómico que subyace en la noción de obra pública, en los términos es-
tablecidos en la STC 65/1998, de 22 de abril» (STC 214/2013, de 19 de desembre, 
FJ 3, amb citació de l’esmentada STC 245/2012). Així, constitueixen l’objecte de 
la competència autonòmica els trams de vies ferroviàries que transcorrin dins del 
territori de la comunitat autònoma, i és irrellevant que, en el seu itinerari total, tin-
guin l’origen o la destinació més enllà del territori autonòmic (condició positiva) i 
sempre que no formin part d’una infraestructura considerada d’interès general per 
l’Estat (FJ 6).

D) L’aplicació d’aquest marc competencial al precepte qüestionat requereix dues 
operacions prèvies. D’una part, l’Agència de Seguretat Ferroviària exerceix les seves 
funcions sobre el Sistema Ferroviari de Catalunya, de manera que, per conèixer el 
seu abast, hem de determinar les infraestructures i els serveis que integren aquest 
sistema; i, de l’altra, com que es tracta de funcions que no estan previstes específica-
ment en cap de les submatèries enumerades a l’article 169.1 EAC, haurem d’esbrinar 
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la seva empara competencial mitjançant la utilització dels instruments interpretatius 
que siguin més adients.

La LFCat ens permet resoldre fàcilment la primera d’aquestes operacions. En 
concret, l’article 4, com dèiem abans, determina la configuració d’aquest sistema 
ferroviari d’acord amb les pautes estatutàries que acabem d’exposar, de manera que 
integra els béns i els serveis que segueixen.

En allò referit a les infraestructures ferroviàries, comprèn totes aquelles que són 
de titularitat de la Generalitat i dels ens locals, i també les infraestructures de titula-
ritat privada situades íntegrament al territori de Catalunya. És a dir, la xarxa explo-
tada per l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la xarxa del 
Metro de Barcelona, juntament amb algunes instal·lacions de transport per cable i 
telefèrics. I també aquelles infraestructures que, tot i ser de titularitat estatal, siguin 
traspassades en un futur a la Generalitat o als ens locals.

Quant als serveis de transport, inclou tots aquells que circulen per les infra-
estructures anteriorment citades. En canvi, els serveis que ho fan sobre infraes-
tructures estatals, s’integren al Sistema Ferroviari de Catalunya sempre que tinguin 
l’origen i la destinació dins del territori de Catalunya, encara que sigui per vies con-
nectades a la xarxa general de l’Estat. Aquests últims serveis són els que ofereixen 
més dubtes d’àmbit competencial, i és per això que l’article 4 LFCat que citem afe-
geix «d’acord amb la distribució de competències vigent en aquesta matèria».

Precisament, els serveis que transiten per infraestructures estatals van ser trans-
ferits a la Generalitat els anys 2009 i 2010. En aquest sentit, quant al valor dels de-
crets de traspassos, com vàrem manifestar al nostre DCGE 5/2012, de 3 d’abril:

«D’acord amb una reiterada jurisprudència constitucional, els reials decrets de 
traspassos no atribueixen ni reconeixen competències i, per tant, no poden modificar 
ni alterar l’ordre de distribució competencial fixat per la Constitució i pels estatuts, 
atès que només traspassen serveis, funcions i institucions (per totes, STC 240/2006, 
de 20 de juliol, FJ 12).» (FJ 3.3)

Però, en canvi, sí que és cert que, amb aquests decrets, es transfereixen a la co-
munitat autònoma receptora els mitjans materials, personals i institucionals neces-
saris per a l’adequat exercici de la competència. I, a més, «tenen un valor interpreta-
tiu ja que contenen una especificació de les funcions que rep la comunitat autònoma 
i de les que l’Estat reté (STC 158/1986, d’11 de desembre, FJ 5)».

Pel que ara interessa, el Reial decret 2034/2009, de 30 de desembre, va tras-
passar a la Generalitat el servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies, 
mentre que el Reial decret 1598/2010, de 26 de novembre, va efectuar la mateixa 
transferència referida als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre 
la xarxa d’ample ibèric de la xarxa ferroviària d’interès general.

Ambdós decrets traspassen el conjunt de funcions i serveis de l’Administració 
general de l’Estat i afegeixen una llista de funcions assumides per la Generalitat 
idèntica en tots dos. Ara bé, aquestes llistes exclouen explícitament les funcions re-
latives a la «seguretat de la circulació ferroviària», que continuen reservades a l’Ad-
ministració de l’Estat. Per tant, és clar que, d’acord amb el contingut acordat entre la 
Generalitat i l’Estat per al traspàs d’aquests serveis de transport de viatgers, l’Agèn-
cia de Seguretat Ferroviària que crea l’article 188 que examinem no pot exercir, ara 
com ara, funcions de seguretat ferroviària respecte dels serveis de transport que 
circulen sobre infraestructures estatals mentre no estiguin transferides. Això no sig-
nifica que la Generalitat no disposi de la titularitat d’aquestes competències en allò 
referit als serveis que tenen l’origen i la destinació dins del territori de Catalunya.

D’altra banda, disposem d’una dada suplementària, i és que, com ja hem avançat, 
l’article 4 LFCat conté una referència explícita a aquesta qüestió. En efecte, declara 
que s’integren dins del Sistema Ferroviari de Catalunya «d’acord amb la distribució 
de competències vigent en aquesta matèria», els serveis que circulen per les infraes-
tructures ferroviàries titularitat de l’Administració de l’Estat que tinguin l’origen i la 
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destinació dins del territori de Catalunya, encara que circulin per vies connectades 
a la xarxa general de l’Estat (apt. 2.b).

Per tant, a parer nostre, les funcions atribuïdes a l’Agència de Seguretat Ferro-
viària per la disposició qüestionada pels sol·licitants s’exerceixen sobre les infraes-
tructures de titularitat de la Generalitat, dels ens locals i de titularitat privada situa-
des íntegrament al territori de Catalunya, i també sobre els serveis de transport que 
circulen per aquestes infraestructures. Tot això sens perjudici que ulteriors acords 
de traspassos permetin ampliar aquestes funcions a altres serveis o infraestructures.

En conseqüència, l’article 188, apartat 1, del Projecte de llei no vulnera l’article 
149.1.21 CE i troba empara en els articles 140 i 169 EAC.

3. Modificació o resolució de contractes públics com a conseqüència de mesures 
d’estabilitat pressupostària

A) La disposició addicional primera del Projecte de llei estableix que les mo-
dificacions de contractes administratius que es duguin a terme durant l’any 2017 
derivades de l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària s’entendran fetes per 
raons d’interès públic, i que els plecs de clàusules administratives de les noves con-
tractacions han de preveure l’eventualitat de la modificació o resolució dels contrac-
tes per aquest motiu.

B) La sol·licitud de dictamen planteja la possible vulneració dels principis de le-
galitat i d’igualtat en l’accés a la contractació pública perquè l’aprovació d’aquesta 
disposició suposaria sostreure dels òrgans de contractació el seu deure d’avaluar i 
fonamentar de manera suficient, en cada cas, la proporcionalitat i necessitat de mo-
dificar o resoldre un contracte per aconseguir l’estabilitat pressupostària. I cita l’ar-
ticle 72 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE (en 
endavant, la Directiva 2014/24/UE), que impediria modificar els contractes fora dels 
supòsits que preveu expressament.

C) El contingut dels apartats de la disposició que ens ocupa ja va aparèixer, 
amb un redactat molt similar, a la disposició transitòria onzena de la Llei catalana 
5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Així mateix, les posteriors 
lleis d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat (el 2013 i el 2016 no se’n 
van aprovar, perquè els comptes van estar prorrogats) van incloure també preceptes 
amb variacions de caràcter menor, com també se n’inclouen de semblants en les lleis 
de mesures d’altres comunitats autònomes.

Centrant-nos ja en l’examen de constitucionalitat de la disposició qüestionada, 
cal recordar que, a l’empara de l’article 159.3.a EAC, la Generalitat té atribuïda la 
«competència exclusiva sobre organització i competències en matèria de contracta-
ció dels òrgans de les administracions públiques catalanes i sobre les regles d’execu-
ció, modificació i extinció dels contractes de l’Administració, en allò que no estigui 
afectat per l’article 149.1.18 de la Constitució» (precepte aquest últim que atribueix 
a l’Estat la legislació bàsica sobre contractes administratius).

a) Quant a la consideració d’interès públic, «als efectes del que disposa la legisla-
ció de contractes del sector públic», que s’atorga en el primer apartat de la disposició 
a les modificacions de contractes «derivades de l’aplicació de mesures d’estabilitat 
pressupostària», cal efectuar algunes precisions per situar-la en el context normatiu 
que li correspon, la qual cosa ens permetrà interpretar-la sistemàticament per deter-
minar-ne el sentit i els efectes.

En primer lloc, hem d’entendre que remet al text refós de la Llei de contractes 
del sector públic (en endavant, LCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, i més concretament, al seu article 219.1 que declara, amb caràcter 
bàsic (segons la disposició final segona de la Llei) que «[l]os contratos administrati-
vos solo podrán ser modificados por razones de interés público».
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Segonament, s’ha d’assenyalar que, en tot cas, es tracta de modificacions a la 
baixa dels imports (i, conseqüentment, de les prestacions) de contractes prèviament 
adjudicats, a l’efecte d’efectuar estalvis que ajudin al compliment de les mesures 
d’estabilitat pressupostària (preventives, correctives i coercitives), pel que ara inte-
ressa, recollides en el capítol IV de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabili-
tat pressupostària i sostenibilitat financera.

D’altra banda, aquesta atribució d’interès públic al compliment de les mesures 
d’estabilitat pressupostària és plenament coherent amb l’article 135 CE (tal com va 
ser reformat el 27 de setembre de 2011); amb la mateixa Llei orgànica 2/2012; amb 
la Llei catalana 6/2012, de 17 de maig, d’estabilitat pressupostària, i amb l’ordena-
ment de la Unió Europea. En la mateixa línia, es pot destacar, a títol il·lustratiu, que 
la necessitat d’adopció de mesures d’estabilitat pressupostària ja havia estat admesa 
com a causa d’interès públic que justificaria la modificació de contractes abans de 
la seva incorporació en les lleis d’acompanyament pressupostari abans citades (així, 
Dictamen 146/11, de 23 de juny, de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat 
de Catalunya, FJ IV).

Dit això, del tenor literal de l’apartat primer de la disposició i de la seva inserció 
en el marc normatiu que hem exposat, al qual es remet expressament, entenem que, 
contràriament al que diuen els sol·licitants, no es desprèn en cap cas que la norma 
elimini el deure dels òrgans de contractació d’avaluar i fonamentar suficientment 
en cada cas la conveniència de modificar un determinat contracte en relació amb el 
desitjable objectiu d’estabilitat pressupostària. És evident que els òrgans de contrac-
tació, en aquests casos, hauran de justificar convenientment la necessitat de conten-
ció pressupostària (concretada en l’obligació de compliment d’una mesura d’estabi-
litat pressupostària ja adoptada per l’òrgan competent) i l’estalvi aconseguit amb la 
reducció del preu d’un determinat contracte perquè es pugui considerar que la mo-
dificació està provocada per l’interès públic. Altrament, així es prescriu a l’article 
106 LCSP, que disposa que la concurrència de les circumstàncies que habiliten per 
modificar els contractes ha de poder «verificarse de forma objetiva».

b) Respecte a l’obligació que s’imposa als òrgans de contractació, en el segon 
apartat de la disposició, de preveure en els plecs de clàusules administratives de les 
noves contractacions la seva eventual modificació o resolució amb motiu de l’apli-
cació de mesures d’estabilitat pressupostària, és coherent amb el que hem exposat 
anteriorment i constitueix una garantia addicional en si mateixa per als licitadors, 
com veurem seguidament.

En aquest sentit, tant els articles 105 i 106 LCSP (també declarats bàsics per la 
disposició final segona de la Llei) com l’article 72.1.a de la Directiva 2014/24/UE pre-
veuen com un dels supòsits en què és possible la modificació de contractes públics 
per part de l’Administració el fet d’haver previst aquesta modificació en els plecs 
que regeixen la licitació. De fet, aquesta previsió en els plecs evita que les modifica-
cions que s’hagin d’efectuar en els contractes vigents hagin de complir els requisits 
establerts a l’article 107 LCSP (igualment bàsic) i a la resta de l’article 72 de la Di-
rectiva esmentada, que limiten els supòsits i els percentatges en què es poden efec-
tuar les modificacions dels contractes.

De manera similar, l’article 223.h LCSP admet com a causes de resolució dels 
contractes, amb caràcter bàsic, «[l]as establecidas expresamente en el contrato». Per 
la seva part, l’article 26.2 LCSP (novament bàsic) diu que el contracte «no podrá in-
cluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos 
de los previstos en los pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte de 
la proposición del adjudicatario». Per tant, resulta que si un òrgan de contractació 
ha de preveure una causa de resolució del contracte (com la necessitat de conten-
ció pressupostària) diferent de les admeses amb caràcter general en aquest article 
26 o de les específiques que estableix la LCSP per a cada categoria de contracte, 
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ha d’incloure-la en els plecs que regulen la licitació, tal com exigeix la disposició 
qüestionada.

Finalment, la previsió en els plecs de la possible modificació o resolució del con-
tracte provocada per la necessitat de consolidació fiscal elimina també qualsevol 
afectació a la igualtat entre, d’una banda, l’adjudicatari i, de l’altra, la resta de licita-
dors i d’empreses que haurien pogut estar interessades a presentar les seves ofertes. 
Això és, els licitadors i les altres empreses que tinguin accés als plecs coneixeran, 
de la mateixa manera que l’adjudicatari, aquesta possibilitat i, per tant, l’eventual 
modificació o resolució del contracte per aquesta causa ja haurà pogut ser tinguda 
en compte per part de tots els interessats a l’hora de decidir si concórrer o no a la 
licitació i de preparar les seves ofertes. Aquest és el motiu pel qual l’article 106.2 
LCSP exigeix que les condicions de les eventuals modificacions dels contractes han 
de precisar-se amb un detall suficient «para permitir a los licitadores su valoración a 
efectos de formular su oferta», en la línia de la Sentència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea de 29 d’abril de 2004 (assumpte C496/99-P, CAS Succhi di Frutta 
SpA), paràgraf 118:

«En efecto, si la entidad adjudicadora desea que, por determinadas razones, pue-
dan modificarse ciertas condiciones de la licitación tras haber seleccionado al ad-
judicatario, está obligada a prever expresamente esta posibilidad de adaptación, así 
como sus modalidades de aplicación, en el anuncio de licitación elaborado por ella y 
que establece el marco en el que debe desarrollarse el procedimiento, de forma que 
todas las empresas interesadas en participar en la licitación tengan conocimiento de 
ello desde el principio y se hallen así en condiciones de igualdad en el momento de 
formular su oferta.»

En vista dels raonaments exposats, considerem que els dubtes de constituciona-
litat que expressa la sol·licitud responen més a un judici preventiu quant a la futura 
aplicació de la norma que no pas a una veritable objecció que afecti la seva regula-
ció substantiva.

En conseqüència, la disposició addicional primera del Projecte de llei no vulnera 
l’article 149.1.18 CE i troba empara en l’article 159.3 EAC.

Atesos els raonaments continguts en els fonaments jurídics precedents, formu-
lem les següents

Conclusions
Primera. El Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i en 

l’àmbit del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la 
producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de 
l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments 
comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics, pel que fa al seu 
contingut multisectorial, no vulnera l’article 9.3 CE ni l’article 62 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Segona. L’article 4 del Projecte de llei, relatiu a l’impost sobre els habitatges 
buits, no vulnera l’article 157 CE ni l’article 6.3 LOFCA, i troba empara en els arti-
cles 202.3 i 203.5 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Tercera. Els articles 7 i 10 del Projecte de llei, relatius a l’impost sobre grans es-
tabliments comercials, no vulneren els articles 38 i 45 CE.

Adoptada per unanimitat.

Quarta. L’article 26 del Projecte de llei, relatiu a l’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics, no vulnera l’article 157 CE ni l’article 6.2 LOFCA, i troba em-
para en els articles 202.3 i 203.5 EAC.

Adoptada per unanimitat.
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Cinquena. Els articles 51 a 68 del Projecte de llei, relatius a l’impost sobre el risc 
mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’ele-
ments radiotòxics, no vulneren l’article 157 CE ni l’article 6.2 LOFCA, i troben em-
para en els articles 202.3 i 203.5 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Sisena. L’article 74 del Projecte de llei, relatiu a l’impost sobre begudes ensucra-
des envasades, no vulnera l’article 157 CE ni l’article 9.a i .b LOFCA, i troba empa-
ra en els articles 202.3 i 203.5 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Setena. Els articles 129 i 130 del Projecte de llei, relatius, respectivament, a les 
deduccions per inversió en accions d’entitats que cotitzen en el segment d’empreses 
en expansió del mercat alternatiu borsari, i per inversió en l’habitatge habitual, no 
vulneren l’article 9.3 CE.

Adoptada per unanimitat.

Vuitena. Els articles 138, 139, 140 i 141 del Projecte de llei, relatius al subminis-
trament d’informació a l’Agència Tributària de Catalunya, no vulneren els articles 
9.3 ni 18.4 CE, com tampoc l’article 157 CE, i troben empara en els articles 203.4 
i 204 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Novena. L’article 143.11 del Projecte de llei, relatiu al termini de prescripció de 
les accions de l’Administració de la Generalitat en la normativa aplicable a les sub-
vencions, no vulnera l’article 149.1.18 CE i troba empara en l’article 159.1 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Desena. L’article 188.1 del Projecte de llei, relatiu a les funcions de l’Agència de 
Seguretat Ferroviària, no vulnera l’article 149.1.21 CE i troba empara en els articles 
140 i 169 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Onzena. La disposició addicional primera del Projecte de llei, relativa a la modi-
ficació o resolució de contractes públics com a conseqüència de mesures d’estabilitat 
pressupostària, no vulnera l’article 149.1.18 CE i troba empara en l’article 159.3 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, emetem i signem al Palau Cen-
telles en la data indicada a l’encapçalament.

Àlex Bas Vilafranca, conseller secretari del Consell de Garanties Estatutàries,
Certifico que el present exemplar és còpia autèntica de l’original, el qual és a 

l’arxiu al meu càrrec.

Barcelona, 9 de març de 2017
Vist i plau, el president, Joan Egea Fernàndez
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	352-01256/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de David Moya, en representació del grup de recerca CER-Migracions, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01257/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Abel Beremenji, professor del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del grup de recerca Emigra, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes
	352-01258/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Enric Morist i Güell, en representació de la Creu Roja, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01259/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Mohamed Alami Susi, president de l’Associació d’Amics del Poble Marroquí (Itran), amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01260/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Rosa Maria Cendón, en representació de Sicar cat - Adoratrius, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01261/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01262/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Ferran Busquets, en representació d’Arrels, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01263/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, en representació de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01264/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Guillén, president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01265/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació per la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra amb Discapacitats (AILMED) amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01266/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Tània Verge, en representació de Feministes per la Independència, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01267/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Cervera i Mercè Otero, en representació de Ca la Dona, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01268/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, en representació de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01269/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Verònica Lafont, en representació del col·lectiu LGTB Terrassa, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01270/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Alba Garcia, en representació de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01271/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Eva Gajardo, en representació de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01272/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Viu Autisme amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01273/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’Aina Masgoret Ràfols, en representació de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01274/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Marta Obdulia, en representació d’Ecom, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01275/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de SOS Racisme amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01276/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Natàlia Santandreu i Gràcia i de Mercè Claramunt, en representació de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01277/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’Adriana Ribas, en representació d’Amnistia Internacional, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01278/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Fernando Fuster-Fabra Fernández, en representació de l’Observatori d’Igualtat de Tracte i Oportunitats, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01279/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Jonathan Rodríguez, en representació de Sitges Voluntaris Socials, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01280/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01281/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01282/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Emilio Ruiz, en representació del Casal Lambda, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01283/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’Antonio Guillén, president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01284/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Rosa Cadena, en representació de Dincat, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01285/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’una representació de l’Associació de Salut Mental Ponent amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01286/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Francesc Xavier Jaurena, en representació de Filnet, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01287/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Miguel Ángel Aguilar, en representació del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01288/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Meritxell Ocaña Llanes, en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01289/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’una representació de la Creu Roja a Barcelona amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01290/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’Antonio Centeno, en representació de Vida Independent, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01291/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Rocío Rubio, cap de la Divisió de la Policia Científica dels Mossos d’Esquadra, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01292/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del director de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01293/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Magda Oranich, vocal de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01294/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
	352-01295/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Projecte Geoparc Conca de Tremp - Montsec davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre aquest projecte i la seva candidatura davant la UNESCO
	356-00542/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Nora Ancarola, presidenta de la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya, i de Montserrat Moliner, en representació de la Xarxa d’Espais de Producció i Creació de Catalunya, davant la Comissió de Cultura perquè infor
	356-00543/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Alberto Cabanes Pérez de Madrid, president de l’entitat Adopta un Avi, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les activitats de l’entitat
	356-00549/11
	Sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions del Departament durant el primer any de govern
	355-00063/11
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries
	Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucra
	200-00020/11
	Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries




