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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient
200-00012/12

ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES 

ESTATUTÀRIES

Reg. 62788; 62941; 62967; 62971; 62972; 62997 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament, 23.04.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 62788)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
122 del Reglament del Parlament, presenten les se- güents esmenes, subsegüents al 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries en relació al Projecte de llei de me-
sures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost 
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (tram. 200-00012/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’apartat 6 de l’article 66

«Secció novena. Donacions efectuades per entitats sense finalitat de lucre
Article 56 bis. Supòsit d’aplicació
1. En les donacions i resta de transmissions lucratives entre vius equiparables, 

rebudes de fundacions i d’associacions declarades d’utilitat pública, inscrites en els 
Registres de fundacions i d’associacions adscrits a la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia o registres anàlegs d’altres admi-
nistracions públiques, el contribuent pot aplicar en la base imposable una reducció 
del 95%»

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’article 83 quarter

«83 quater. Sobre l’exercici de l’acció popular en procediments penals per part 
de l’Administració de la Generalitat

L’Administració de la Generalitat pot exercir l’acció popular en els procediments 
penals respecte de totes aquelles matèries sobre les quals tingui competència, en la 
forma i les condicions establertes per la legislació processal. En particular, i sense 
que tingui caràcter limitador, pot exercir l’acció popular en defensa del medi am-
bient i la sanitat vegetal i animal, la salut pública, l’ordenació del territori, paisatge i 
urbanisme, la protecció del patrimoni històric, la seguretat pública i l’ordre públic»

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’article 148

Article 148. Modificació de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta mu-
nicipal de Barcelona
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S’addiciona un apartat 2n a l’article 7 en els termes següents: 
«2. L’Ajuntament de Barcelona té legitimació per intervenir davant dels òrgans 

jurisdiccionals per exercir l’acció popular, en la defensa dels drets i interessos tute-
lats per aquesta Llei, en els supòsits de producció de danys que causin la mort, le-
sions o impacte amb transcendència social en la ciutadania de Barcelona. En aquest 
sentit, es pot intervenir en defensa de la protecció de la convivència pacífica, de la 
salut, el medi ambient, l’urbanisme, el patrimoni històric i cultural; en les agressions 
per violència de gènere, per delictes d’odi, per tràfic de persones i per delictes contra 
la llibertat sexual i en defensa de les persones en situació de vulnerabilitat i emer-
gència social i en els delictes greus comesos contra el personal de l’Ajuntament de 
Barcelona i de les seves entitats adscrites».

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 62941)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 122 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació 
al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 
i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient 
(tram. 200-00012/12).

Esmena 1
GP Republicà
De modificació de l’article 66

«Article 66. Modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions

[...]
2. S’afegeix una secció, la novena, al capítol únic del títol II de la Llei 19/2010, 

del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, amb el text 
següent: 

Secció novena. Donacions efectuades per entitats sense finalitat de lucre
Article 56 bis. Supòsit d’aplicació
1. En les donacions i resta de transmissions lucratives entre vius equiparables, 

rebudes de fundacions i d’associacions que acompleixen finalitats d’interès general 
estiguin o no declarades d’utilitat pública, inscrites en els registres de fundacions i 
d’associacions adscrits a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del De-
partament de Justícia o registres anàlegs d’altres administracions públiques, el con-
tribuent pot aplicar en la base imposable una reducció del 95%.

Es consideren associacions que acompleixen finalitats d’interès general a efectes 
d’aquesta reducció, les declarades d’utilitat pública i tota la resta d’associacions que 
promoguin activitats el benefici de les quals no estigui restringit exclusivament als 
seus associats, especialment quan els seus fins estatutaris i la seva actuació material 
persegueixi fins d’utilitat pública com els que s’esmenten a l’article 32.1.a de la Llei 
orgànica reguladora del dret d’associació i a l’article 3.1 de la Llei de règim fiscal 
de les entitats sense fins lucratius i d’incentius fiscals al mecenatge.

2. Queden excloses de l’aplicació de la reducció: 
– Les donacions rebudes de les entitats inscrites en el Cens d’associacions i fun-

da¬cions vinculades a partits polítics, vinculat als registres esmentats en l’apartat 
anterior i entitats anàlegs inscrites en d’altres administracions públiques.
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– Les donacions rebudes de partits polítics, d’associacions religioses o esporti-
ves, i de les organitzacions empresarials i sindicals inscrites en registres específics 
de la Generalitat o d’altres administracions públiques.

– Les donacions rebudes d’associacions que, en el seu procés d’admissió o fun-
cionament, discriminin per raó de qualsevol circumstància o condició establertes en 
l’article 4 de la Llei orgànica reguladora del dret d’associació.

– Les donacions de béns immobles.»

Esmena 2
GP Republicà
De modificació del 18è paràgraf del Preàmbul (pàgina 5 del dictamen de la 
ponència)

«Quant a les mesures referides a l’impost sobre successions i donacions, recolli-
des en el capítol II, són les següents: en l’àmbit de les reduccions de la base impo-
sable es modifica, d’una banda, la regla de manteniment establerta per al gaudiment 
de la reducció del 95% aplicable a l’adquisició mortis causa de béns del patrimoni 
cultural, per tal de donar-li el mateix tractament que ja té en el supòsit de donació 
d’aquest tipus de béns; de l’altra, es crea una nova reducció per les donacions i resta 
de transmissions lucratives entre vius equiparables, rebudes de fundacions i d’as-
sociacions que acompleixen finalitats d’interès general; també es modifica l’àmbit 
d’aplicació de la tarifa reduïda establerta per l’article 57.2 de la Llei 19/2010, del 7 
de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, amb l’exclusió dels 
contractes d’assegurances sobre la vida que tenen la consideració de negocis jurídics 
equiparables d’acord amb la normativa reguladora de l’impost. Les modificacions 
de més impacte, tanmateix, són les següents: la reintroducció dels coeficients multi-
plicadors pel patrimoni pre-existent per als contribuents dels grups I i II, amb l’ob-
jectiu de dotar a l’impost d’un impacte redistributiu més gran i reduir les disparitats 
econòmiques;, i la modificació del règim de bonificacions en la quota.» 

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 62967)

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

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 122 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes, subsegüents al dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries amb relació al Projecte de llei de mesures fis-
cals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les 
instal·lacions que incideixen en el medi ambient (tram. 200-00012/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de l’article 148

Article 148. Modificació de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta mu-
nicipal de Barcelona

S’addiciona un apartat 2n a l’article 7 en els termes següents:
«2. L’Ajuntament de Barcelona té legitimació per intervenir davant dels òrgans 

jurisdiccionals per exercir l’acció popular, en la defensa dels drets i interessos tute-
lats per aquesta Llei, en els supòsits de producció de danys que causin la mort, le-
sions o impacte amb transcendència social en la ciutadania de Barcelona. En aquest 
sentit, es pot intervenir en defensa de la protecció de la convivència pacífica, de la 
salut, el medi ambient, l’urbanisme, el patrimoni històric i cultural; en les agressions 



BOPC 588
23 d’abril de 2020

3.01.01. Projectes de llei 6

per violència de gènere, per delictes d’odi, per tràfic de persones i per delictes contra 
la llibertat sexual i en defensa de les persones en situació de vulnerabilitat i emer-
gència social i en els delictes greus comesos contra el personal de l’Ajuntament de 
Barcelona i de les seves entitats adscrites.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 62971)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 122 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes, subse-
güents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació al Projecte de 
llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació 
de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (tram. 200-
00012/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 6 de l’article 66

[...] voluntat del contribuent.»
6. S’afegeix una Secció novena al capítol únic del títol II de la Llei 19/2010, del 7 

de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, amb el text següent: 
Secció novena. Donacions efectuades per entitats sense finalitat de lucre
Article 56 bis. Supòsit d’aplicació
1. En les donacions i resta de transmissions lucratives entre vius equiparables, 

rebudes de fundacions i d’associacions de règim general estiguin o no declarades 
d’utilitat pública, inscrites en els Registres de fundacions i d’associacions adscrits 
a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia o 
registres anàlegs d’altres administracions públiques, el contribuent pot aplicar en la 
base imposable una reducció del 95%.

2. Queden excloses de l’aplicació de la reducció: 
Les donacions rebudes de les entitats inscrites en el Cens d’associacions i funda-

cions vinculades a partits polítics vinculat al Registre esmentat en l’apartat anterior 
i entitats anàlegs inscrites en d’altres administracions públiques.

Les donacions rebudes de partits polítics, d’associacions religioses o esportives, 
i de les organitzacions empresarials i sindicals inscrites en registres específics de la 
Generalitat o d’altres administracions públiques.

Les donacions de béns immobles.
Article 56 ter. Requisits
1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es com-

pleixin els requisits següents: 
1.1. L’entitat donant ha d’estar inscrita en el registre corresponent amb una ante-

lació mínima de dos anys a la realització de la donació així com estar operativa des 
de la seva constitució. A més, les fundacions i les associacions declarades d’utilitat 
pública han d’estar al corrent de la presentació dels comptes anuals davant els regis-
tres corresponents.

1.2. La donació s’ha de realitzar dins el marc de les finalitats pròpies de l’enti-
tat donant i s’ha de formalitzar en document públic o privat, atorgat pel donant i el 
donatari, en el termini d’un mes des del lliurament de la cosa o quantitat. Aquest 
document ha de contenir com a mínim la informació següent: 
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a) identificació de l’entitat donant (denominació, NIF, domicili social i número 
en el Registre d’entitats corresponent)

b) identificació del donatari (nom i cognoms, NIF o NIE, domicili fiscal)
c) àmbit d’actuació o finalitats de l’entitat d’acord amb els seus estatuts
d) cosa o quantitat objecte de la donació
e) motiu de la donació i finalitats o usos a les que el donatari ha d’aplicar la cosa 

o quantitat
f) previsió expressa, si escau, de la reversió parcial de l’excés no aplicat pel do-

natari a la finalitat o ús esmentats en la lletra e).
1.3. En el cas que es tracti d’una donació diners, el lliurament s’ha d’efectuar per 

una de les dues vies següents: 
a) Per transferència bancària a un compte nominatiu del donatari, que els ha de 

destinar en la seva totalitat a les finalitats previstes en el document a què es refereix 
l’apartat anterior en el termini de sis mesos a comptar de la data d’aquest document, 
ampliable per sis mesos més per causa justificada degudament acreditada.

b) Per transferència directa de l’entitat donant al compte bancari del creditor del 
donatari per la prestació de serveis o lliurament de béns dels que hagi estat bene-
ficiari aquest, que quedin emparats en el document de la donació a què es refereix 
l’apartat 1.2. d’aquest article.

2. Llevat del supòsit que es preveu en el paràgraf següent, l’incompliment per 
part del donatari de l’aplicació de la cosa o quantitat rebuda a les finalitats o usos 
recollits en el document a què es refereix l’apartat 1.2. d’aquest article comporta la 
pèrdua total de la reducció, amb aplicació dels corresponents interessos de demora 
i sens perjudici dels recàrrecs i sancions que puguin resultar aplicables d’acord amb 
la normativa tributària general.

Si un cop efectuada la donació resulta que és excessiva, en termes quantitatius o 
temporals, i el donatari retorna aquest excés a l’entitat donant per preveure-ho ex-
pressament així el document de donació a què es refereix la lletra f) del punt 1.2 
d’aquest article, el contribuent podrà demanar la rectificació de l’autoliquidació amb 
devolució, si escau, de la part de la quota que representi aquest excés, prèvia acredi-
tació del retorn a l’entitat d’aquest excés per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

3. El termini per a presentar i ingressar l’autoliquidació de l’impost és d’un mes 
a comptar de la data de lliurament de la cosa o quantitat.

Capítol III. Impost sobre transmissions [...]

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’article 83 quater

[...] a l’apartat anterior.»
83 quater. Sobre l’exercici de l’acció popular en procediments penals per part de 

l’administració de la Generalitat
«L’Administració de la Generalitat pot exercir l’acció popular en els procedi-

ments penals respecte de totes aquelles matèries sobre les quals tingui competència, 
en la forma i les condicions establertes per la legislació processal. En particular, i 
sense que tingui caràcter limitador, pot exercir l’acció popular en defensa del medi 
ambient i la sanitat vegetal i animal, la salut pública, l’ordenació del territori, pai-
satge i urbanisme, la protecció del patrimoni històric, la seguretat pública i l’ordre 
públic» 

Capítol II. Normes [...]
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Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’article 148

[...] de garantia financera.»
Article 148. Modificació de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta mu-

nicipal de Barcelona
S’addiciona un apartat 2n a l’article 7 en els termes següents: 
«2. L’Ajuntament de Barcelona té legitimació per intervenir davant dels òrgans 

jurisdiccionals per exercir l’acció popular, en la defensa dels drets i interessos tute-
lats per aquesta Llei, en els supòsits de producció de danys que causin la mort, le-
sions o impacte amb transcendència social en la ciutadania de Barcelona. En aquest 
sentit, es pot intervenir en defensa de la protecció de la convivència pacífica, de la 
salut, el medi ambient, l’urbanisme, el patrimoni històric i cultural; en les agressions 
per violència de gènere, per delictes d’odi, per tràfic de persones i per delictes contra 
la llibertat sexual i en defensa de les persones en situació de vulnerabilitat i emer-
gència social i en els delictes greus comesos contra el personal de l’Ajuntament de 
Barcelona i de les seves entitats adscrites».

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62972)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 122 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el 
medi ambient (tram. 200-00012/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De supressió de l’article 83 quater

«83 quater. Sobre l’exercici de l’acció popular en procediments penals per part 
de l’administració de la Generalitat L’Administració de la Generalitat pot exercir 
l’acció popular en els procediments penals respecte de totes aquelles matèries sobre 
les quals tingui competència, en la forma i les condicions establertes per la legisla-
ció processal. En particular, i sense que tingui caràcter limitador, pot exercir l’acció 
popular en defensa del medi ambient i la sanitat vegetal i animal, la salut pública, 
l’ordenació del territori, paisatge i urbanisme, la protecció del patrimoni històric, la 
seguretat pública i l’ordre públic»

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 62997)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 122 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació 
al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 
i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient 
(tram. 200-00012/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De supresión de todo el punto 6 del artículo 66

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De supresión del punto quater del artículo 83

Enmienda 3
GP de Ciutadans
De supresión de todo el artículo 148

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs
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