
TAUL A DE CONT INGUT

Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident del Govern i conseller d’Econo-
mia i Hisenda sobre el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les 
bones pràctiques tributàries
354-00114/12 4

Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident del Govern i conseller d’Econo-
mia i Hisenda sobre la gestió econòmica i financera prevista per a l’escenari de pròr-
roga pressupostària per al 2019
354-00096/12 4

Sol·licitud de compareixença de Josep-Ramon Sanromà i Celma, conseller delegat de 
l’Institut Català de Finances, perquè informi sobre l’acord de quitança d’una part del 
deute que el Grupo Zeta tenia amb l’Institut Català de Finances
356-00414/12 5

Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de tràmits de la Gene-
ralitat
250-00410/12 6

Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport de la Generalitat
250-00416/12 9

Sessió informativa amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràcti-
ques tributàries
355-00060/12 14

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport per a  l’autoconsum 
d’energia elèctrica
250-00479/12 48

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · tercer període · sèrie C · número 268

Comissió d’Economia i Hisenda

Sessió 8, dimecres 5 de juny de 2019

Presidència de l’I. Sra. Teresa Pallarès Piqué

Dos fascicles, fascicle primer

mpoderoso
Dossier

https://www.parlament.cat/document/altres-publicacions/2473158.pdf


Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Transcripció i correcció: Serikat 
Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 268
5 de juny de 2019

Sessió 8 de la CEH  3 

Sessió 8 de la CEH

La sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH) s’obre a les tres de la tarda i set 

minuts. Presideix Teresa Pallarès Piqué, acompanyada de la vicepresidenta, Raquel Sans 

Guerra, i del secretari, Òscar Ordeig i Molist. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez 

Garcia.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Antonio Espinosa Cerrato, Maia-

len Fernández Cabezas, María Luz Guilarte Sánchez, Martí Pachamé Barrera, Javier Rivas 

Escamilla i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Elsa Artadi i Vila, Albert Batet 

i Canadell, Francesc de Dalmases i Thió, Elena Fort i Cisneros, Gemma Geis i Carreras, 

Anna Geli i España i Jordi Munell i Garcia, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i 

Caballero, Josep M. Jové i Lladó, M. Assumpció Laïlla i Jou, Ernest Maragall i Mira, José 

Rodríguez Fernández, J. Lluís Salvadó i Tenesa i Marc Sanglas i Alcantarilla, pel G. P. Re-

publicà; Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; David Cid Colomer, 

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

Pere Aragonès i Garcia, acompanyat de la secretària d’Hisenda, Marta Espasa i Queralt, i 

del director de l’Agència Tributària de Catalunya, Eduard Vilà i Marhuenda.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-

president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre el Pla de prevenció i reducció 

del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries (tram. 354-00114/12). Anna 

Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet i Canadell, del Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-

president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la gestió econòmica i finance-

ra prevista per a l’escenari de pròrroga pressupostària per al 2019 (tram. 354-00096/12). 

José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·li-

citud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de compareixença de Josep-Ramon Sanromà i Celma, conseller delegat de 

l’Institut Català de Finances, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre 

l’acord de quitança d’una part del deute que el Grupo Zeta tenia amb l’Institut Català de Fi-

nances (tram. 356-00414/12). Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candida-

tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de tràmits de la Generalitat 

(tram. 250-00410/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de re-

solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 33; esmenes: BOPC 230, 5).

5. Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport de la Generali-

tat (tram. 250-00416/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 189, 39).

6. Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport per a l’autoconsum 

d’energia elèctrica (tram. 250-00479/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 206, 41; 

esmenes: BOPC 275, 5).

7. Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor Ros, de Terrassa 

(tram. 250-00514/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 218, 40; es-

menes: BOPC 275, 6).

8. Proposta de resolució sobre la consideració de l’Institut Català de Finances com 

a establiment financer de crèdit (tram. 250-00536/12). Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 223, 39; esmenes: BOPC 275, 6).
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9. Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal de l’economia 

catalana (tram. 250-00555/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 231, 107; esmenes: 

BOPC 276, 17).

La presidenta

Bona tarda, diputats, diputades. Obrim la sessió.
Mireu, en principi, em comenta el lletrat que el tema de notificar les substitu-

cions i això, que ja en prenen nota, que no cal que ho fem; ja estem..., diguem-ne, 
ara ja som més coneguts, se’ns coneix a tots i ells mateixos ja ho faran. Ho dic per 
agilitzar una miqueta, que ja hem comentat que se’ns ha demanat poder posar dues 
propostes de resolució.

Primer de tot, farem la votació de les sol·licituds de sessió informativa del vicepresi-
dent, que sabeu que després la substanciarem; però abans de fer aquesta substanciació 
farem dues propostes de resolució, la de la presència de l’aranès als webs de tràmits de 
la Generalitat, i la de l’accés telefònic als números de suport de la Generalitat. Si tots 
els grups hi esteu d’acord... Procedirem, doncs, a fer-ho d’aquesta manera. D’acord? 
(Pausa.)

Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident del Govern 
i conseller d’Economia i Hisenda sobre el Pla de prevenció i reducció 
del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries

354-00114/12

Per tant, començarem amb el primer punt, que és la sol·licitud de sessió informa-
tiva de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia; per part del Grup Parlamentari Republicà. (Veus de fons.) Sí. Volen 
prendre la paraula o ho votem directament? (Pausa.) Voleu prendre la paraula? (Pau-
sa.) No? (Pausa.) Ho votem directament.

Bé, doncs procedim a la votació del punt número 1, que és la sol·licitud aquesta 
de sessió informativa del vicepresident d’Economia.

Vots a favor?
Unanimitat.

Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident del Govern 
i conseller d’Economia i Hisenda sobre la gestió econòmica i financera 
prevista per a l’escenari de pròrroga pressupostària per al 2019

354-00096/12

Molt bé. Passem al segon punt, la sol·licitud de sessió informativa, també per part 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia, sobre la gestió econòmica i fi-
nancera prevista per a l’escenari de pròrroga pressupostària; per part del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Vol justificar-ho? (Pausa.) Té la paraula.

José María Cano Navarro

Sí, per explicar-ne el motiu. Bé, és evident que el fet de no tenir pressupostos apro-
vats implica una sèrie d’actuacions que està fent i que farà el Govern, i entenem que 
és un exercici de transparència que el senyor vicepresident expliqui en seu parlamen-
tària l’abast d’aquesta situació i quin serà el reordenament de partides pressupostà-
ries, si és que es produeix.

La presidenta

Moltes gràcies.
Doncs procedim a votar aquest punt número 2.
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Vots a favor?
Molt bé, també per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença de Josep-Ramon Sanromà i Celma, 
conseller delegat de l’Institut Català de Finances, perquè informi 
sobre l’acord de quitança d’una part del deute que el Grupo Zeta 
tenia amb l’Institut Català de Finances

356-00414/12

Passem al tercer punt de l’ordre del dia. És la sol·licitud de compareixença de Jo-
sep-Ramon Sanromà i Celma, conseller delegat de l’Institut Català de Finances, davant 
la Comissió d’Economia perquè informi sobre l’acord de quitança d’una part del deute 
que el Grup Zeta tenia amb l’Institut Català de Finances; presentat pel Subgrup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular. Senyora Sirvent, si vol prendre la paraula...

Maria Sirvent Escrig

Sí; moltes gràcies, presidenta. Simplement per explicar per què hem presentat 
aquesta sol·licitud de compareixença. Hem pogut llegir per la premsa que l’Institut 
Català de Finances ha formalitzat un acord de condonació de quitança de part del 
deute que aquest institut mantenia a favor del Grupo Zeta. I, per tant, nosaltres, en 
base a aquesta condonació que s’ha fet per part de l’Institut Català de Finances a favor 
del Grupo Zeta, volíem esclarir quina ha estat aquesta situació, quin ha estat l’acord 
que ha donat lloc a aquesta condonació. I hem presentat també preguntes per regis-
trar, però sembla que diuen que aquesta informació està protegida per secret bancari, 
cosa que no compartim i, per tant, volem que comparegui aquí el senyor Sanromà 
amb la finalitat de donar explicacions al respecte.

(Veus de fons.)

La presidenta

Sí; fem un torn d’intervencions. Comencem pel... (J. Lluís Salvadó i Tenesa de-
mana per parlar.) Sí? (Pausa.) Senyor Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Bé, com bé apuntava ara la diputada, estem davant d’una informació que segons 
la Llei 10/2014, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit, que és 
una llei que empara l’ICF, l’Institut Català de Finances..., l’obliga al deure de reser-
va de la informació respecte als seus clients i respecte a les empreses i els diferents 
prestataris. Per tant, és una informació que si és aportada en aquesta comissió pot 
acabar repercutint de forma important sobre la persona que dona publicitat a aquesta 
informació, en aquest cas el senyor Sanromà.

En tot cas, sembla que tampoc no té gaire sentit de que ens hi oposem, perquè 
el nostre grup s’hi abstindrà, però, en tot cas, sent-ne tots conscients que, de ben se-
gur, el senyor Sanromà vindrà aquí i ens farà lectura del que és la seua obligació, 
del compliment de la llei. 

En tot cas, parlant amb el departament, hem arribat, una mica, a l’acord de que 
puguem disposar d’un informe jurídic perquè tots plegats puguem estar més tran-
quils, de si realment té aquesta obligació de reserva o no la té, perquè, evidentment, 
puga donar explicacions i que ell ens puga esclarir un tema que té una explicació 
molt senzilla. És del gust del Govern i és del gust, segurament, de la majoria de 
grups d’aquesta sessió, però que, en tot cas, em sembla que és fonamental poder es-
clarir i escatir si estem davant d’un dret de reserva o no. I, per tant, segurament dis-
posaríem d’un informe jurídic per a tranquil·litat de tots plegats.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Algun grup més? (Gemma Geis i Carreras demana per 
parlar.) Diputada Gemma Geis.
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Gemma Geis i Carreras

Sí; bona tarda. Nosaltres també ens hi abstindrem, i també, doncs, ens afegim, 
no?, a la necessitat d’aquest informe jurídic, perquè s’imbrica a diferents..., tant la Llei 
de transparència com la Llei mateixa de l’Institut Català de Finances, també alguna 
resolució de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació. Per tant, nos-
altres tampoc no tenim cap problema a comparèixer i que hi hagi la màxima transpa-
rència, perquè es tracta d’un ens públic, amb diners públics, però també que es dugui 
a terme amb el compliment de totes les previsions legals.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Algun grup més vol fer ús de la paraula? (Pausa.) No? 
(Pausa.)

Doncs passem..., sotmetem aquest punt a votació.
Vots a favor de la sol·licitud de compareixença?
Són 10 vots.
Vots en contra?
Cap.
I abstencions?
Deu.
Prospera; endavant la proposta. Molt bé.
Com hem quedat abans, passem al punt quart, i començarem amb la Proposta de 

resolució sobre la presència de l’aranès al web de tràmits de la Generalitat... (Veus 
de fons.) Sí? (Veus de fons.) Empatats; un empat. (Veus de fons.) No. Oh, perdó: onze 
a deu, no? (Veus de fons.) Deu a deu. (Veus de fons.) Ah, clar –clar–, és abstenció. 
Perdoneu –perdoneu, perdoneu. És abstenció, per això. El que passa és que jo també 
m’he quedat amb l’empat, diputada Sirvent. (Veus de fons.) No, ja, però és abstenció. 

Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de tràmits 
de la Generalitat

250-00410/12

Bé, quant a la proposta de resolució, presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, qui...? (Veus de fons.) El diputat Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Lo primero disculpar que esta PR la hemos ido posponiendo 
en dos comisiones por culpa mía, por culpa de agenda; pero bueno, a la tercera va la 
vencida, y vamos a ver si lo conseguimos. 

Hace veinticuatro meses en este Parlament, era la Comisión de Cultura, observa-
mos desde el Grupo de Ciudadanos que la web Gencat.cat tenia veintitrés enuncia-
dos, veintitrés temas en català i en castellà, i només un en aranés, ¿no? Nos pareció 
que eso, aparte de que era una falta de respeto, era una falta de cumplimiento de 
la legalidad, puesto que el aranés es cooficial no solamente en la Vall d’Aran, sino 
en toda Cataluña. Entonces hicimos una propuesta de resolución, que se aprobó en 
la Comisión de Cultura por unanimidad –todo el mundo estuvo de acuerdo en ese 
momento–, y lo que se aprobó es que en seis meses se equipararían los ítems en 
aranés, pues, si no a veintitrés..., pero sí a veinte, dieciocho..., bueno, que se incre-
mentaría de una manera sustancial. Veintiún meses después, como en los anuncios 
de las películas, comprobamos que sí, que la Generalitat ha hecho sus deberes, que 
ha pasado de uno a seis, lo cual sigue siendo totalmente muy insuficiente, ¿no? Di-
mos seis meses, este Parlament votó seis meses; llevamos veintiuno, y el Govern no 
ha hecho sus deberes.

En el mes de marzo, el president Torra y el consell de govern vinieron a la Vall 
d’Aran –bienvenidos son todos–, y al día siguiente en La Vanguardia salió en plan 
titular, como en los mejores tiempos de Rajoy: «Lluvia de millones.» Y una de las 
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cosas que propuso, que prometió el president Torra es esta, precisamente; algo que 
el Grupo Parlamentario de Ciudadanos propone, que el Parlament aprueba, que el 
Gobierno incumple y viene a proponernos que ahora sí que lo van a hacer.

Pero es que llega la PR esta, ahora, a Economía y lo que nos hacen son unas es-
menes diciendo que depende, que va en función de la disponibilidad presupuestaria 
–cosa que es un poco esotérica, puesto que no tenemos ni presupuesto–, y que va 
también un poco en función del uso que se haga de los epígrafes de la web, porque 
hay poca gente que parece que lo consulta, ¿no? No tiene nada que ver, es un de-
recho. Los derechos hay que posibilitarlos y la ciudadanía los ejercerá libremente 
cuando considere. Pero por eso no podemos aceptar esta esmena, porque es una 
burla, es que no es..., se está incumpliendo un mandato parlamentario de la pasada 
legislatura y lo que nos quieren venir a decir ahora es que no se lo creen.

Nosotros no aceptaremos esta esmena. Que el Govern haga lo que quiera, que 
diga lo que quiera, quedan retratados de que hablar es gratis, pero que trabajar, no, 
y que les falta mucha –mucha– seriedad respecto a la Vall d’Aran, a la financiación y 
a la lengua, como a tantas otras cosas. Y ustedes mismos, arrieritos somos y en el 
camino nos encontraremos.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per defensar les esmenes proposades, té la paraula 
el Grup Republicà; entenc que el diputat Josep Maria Jové.

Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies a tots els grups parlamentaris per per-
metre aquest canvi a l’ordre del dia, que ens facilita també les agendes, i puguem, 
definitivament, com comentava el diputat Rivas, poder parlar i debatre aquesta pro-
posta de resolució.

Nosaltres compartim, senyor Rivas, ja l’hi he dit abans d’entrar, la visió o la vo-
luntat de facilitar l’accés a tots els tràmits del web de la Generalitat en totes les llen-
gües oficials, i també en anglès, en els termes que expressa o que es desprenen de la 
seva proposta de resolució. Però també jo crec que deuen coincidir que..., no vol ser 
una excusa –encara que sembli una excusa, o vostès consideren que és una excusa i 
que és prendre el pèl, suposo, a la gent, no és aquesta la nostra voluntat–, però que 
això té uns costos, i té uns costos elevats, i que abans de comprometre la despesa 
ens agradaria poder parlar de quins són els efectes que aquests recursos, posats a 
disposició de la ciutadania, tenen. Nosaltres considerem que hi han d’haver aquests 
tràmits, han d’estar en totes les llengües oficials, com deia, però que sobretot el que 
hem de fer és fomentar i facilitar que la gent els faci servir, perquè, si no, seran re-
cursos invertits que no serviran per al seu objectiu final. 

Li faré una esmena a la seva exposició. La Generalitat no té vint-i-tres tràmits en 
català i castellà i un tràmit en aranès, això són els epígrafs. Al web de la Generalitat 
es poden fer en aquests moments 1.700 tràmits, no vint-i-sis –1.700 tràmits–, dels 
quals noranta, només noranta, es poden fer en anglès, i només la ridícula xifra –i l’hi 
reconec: la ridícula xifra– de set es poden fer en occità aranès, és veritat. Aquestes 
xifres són ridícules i cal corregir-les urgentment, però també les hauríem d’analitzar.

Miri, li posaré uns quants exemples. En anglès, dels noranta tràmits en anglès, els 
deu més consultats –els deu més consultats en anglès, d’aquests noranta que es poden 
consultar–..., només el 2,3 es consulten en anglès –només. I n’hi han que es consul-
ten un 10 per cent: els ajuts per a la formació i la contractació de personal d’inves-
tigació novell, per exemple, 6.400 consultes de 64.000 consultes que es produeixen. 
En occità aranès, dels set ridículs tràmits –ho repeteixo: dels set limitats tràmits que 
es poden consultar en aranès–, només el 0,1 per cent de les visites es fan en llengua 
occitana, en llengua aranesa –només aquest. I aquests tràmits, a més a més, són trà-
mits que estan directament implicats amb la realitat cultural, social i civil de l’Aran. 
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Posaré exemples. El cens d’entitats de foment de la llengua occitana, aranesa a 
l’Aran, que hauria de ser, òbviament, un tràmit consultat fonamentalment en ara-
nès, és consultat pel 36 per cent de la població que consulta aquest tràmit en aranès. 
Però és que les subvencions per al desenvolupament local i promoció del patrimoni 
cultural a l’Alt Pirineu i l’Aran, només el 0,16 per cent –hi han hagut cinc consultes 
en aranès de 624 consultes. O els ajuts per als estudiant universitaris de l’Alt Pirineu 
i l’Aran, un 0,04 –cinc consultes d’11.645. 

Creiem que s’han d’anar traduint tots aquests tràmits, i com més ràpid millor. 
I per això li proposàvem l’esmena transaccional, que no és l’esmena que teníem pu-
blicada finalment: fer una periodificació i comprometre i obligar el Govern a agafar 
els deu tràmits, per exemple, o els quinze tràmits més consultats a tot Catalunya, 
i aquests sí, traduir-los a l’aranès. I anar fent una planificació i posar-nos d’acord en 
aquesta planificació. 

No ho vol. Nosaltres ens abstindrem en aquest primer punt, perquè creiem que 
s’ha de fer, però que té les dificultats que té. En el segon punt votarem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
la diputada Anna Geli.

Anna Geli i España

Ben, fòrça gràcies. Eth mèn companh m’a precedit en aguesta PR restacada damb 
es tramits dera Generalitat en çò que tanh ar aranés, e eth a hèt ua exposicion bas-
tant clara en çò que tanh ara relacion, didéssem, mès tecnica, mès a jo m’agradarie, 
ja qu’a dit eth çò qu’anàuem a votar nosati –en prumèr punt mos abstieram, en segon 
punt l’acceptaram, i votaram a favor–..., mès tot e qu’eth ja a hèt era sua exposicion 
dera sua prepausa mès tecnica, jo tanben voleria díder qu’aguesta prepausa de reso-
lucion ei presentada, donques, eth 30 d’octobre der an passat –per tant, hè ueit mesi–, 
e en aguest temps s’an hèt ues actuacions; tot e que vosté, donques, semble qu’ac a 
volut desmentir, mès se n’a hèt. Entre autes causes, s’a hèt çò de maxim damb çò de 
minim, perqué non i a, donques coma ac a dit vosté, pressupòst dera Generalitat.

S’a hèt tot eth maxim possible damb eth minim. Per exemple, er aranés a estat mès 
visible que mai en conselh de govèrn, mès tanben s’an mantengut es traductors auto-
matics dera Generalitat. En çò que tanh ara web der occitan en desvolopament, eth 
pressupòst deth 2007 ère de 196.000 euros; eth pressupòst deth 2018 ei de 260.000 
euros. I a un increment de 32 damb eth 40 per cent. Per tant, era Generalitat ei evident 
qu’ei ath dessús der aranés, mès credem, coma nosati prepausàuem ena  esmena, 
donques, que s’auie de hèr de forma escalada e restacat damb eth pressupòst.

En segon lòc, l’acceptam, mès es gestors des contenguts de tramits dera Gene-
ralitat ja pòden garantir era preferéncia lingüistica exprimida previament, ja ac pò-
den garantir per usuari, mès tostemp que tornem as caracteristiques deth punt ante-
rior. Per tant, depenem des pressupòsti, mès sustot sustot depenem dera sensibilitat 
des grops politics. Per tant, era sensibilitat, en çò que tanh ath Grop de Ciutadans, 
donques non i é. E non i é perqué vostés votèren en contra dera Lei der occitan, ara-
nés en Aran. Per tant, vedem un aute viatge que Ciutadans demane ua causa que 
chòque frontaument damb era sua politica. Mès ben, benvengudi tath club, nosati 
tanben les demoram. Se tornam a hèr ua auta lei restacada damb er occitan, aranés 
en Aran, donques que i vòten a favor.

Fòrça gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. La resta de grups, per a posicionament. En nom del 
Grup del Partit dels Socialistes i Units per Avançar, senyora Romero. (Pausa.) No?

Alícia Romero Llano

No, només per dir que votarem favorablement la proposta de resolució.



DSPC-C 268
5 de juny de 2019

Sessió 8 de la CEH  9 

La presidenta

El Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Senyor Cid.

David Cid Colomer

També per exposar el nostre sentit del vot: votarem favorablement la proposta 
de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies. En nom de la Candidatura d’Unitat Popular, senyora Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

No farem ús del torn de paraula.
Gràcies.
(La presidenta dona la paraula a Javier Rivas Escamilla.)

Javier Rivas Escamilla

Sí, perdón. Diputat d’Esquerra, estamos en las antípodas, evidentemente. Usted 
me está hablando de un número de usuarios, que eso justifica limitar un derecho; 
son cosas distintas. Es como si le digo que, en mi pueblo, como nadie va con silla de 
ruedas, no tenemos que cumplir la Ley de barreras arquitectónicas. Sí, tienen que 
existir las barreras arquitectónicas por si alguien viene con una silla de ruedas. Una 
cosa son los derechos, otra cosa son los usos.

Otra cosa –y ahí podríamos estar de acuerdo– es que tampoco podemos ir a todo 
o nada, y que hay que negociar. No, no, hasta ahí, eso..., hay que ser pragmático y mi 
grupo siempre ha hecho gala y lo ha demostrado con suficiencia, ¿no? Pero es que 
llevamos dos años y no hemos avanzado..., este trocito. Entonces lo que me dicen es 
que les volvamos a dar un margen de confianza. No, confianza la tienen toda, hagan 
lo que quieran –es lo que están haciendo; continúen haciéndolo–, y cuando acaben 
no tendré inconveniente en felicitarles; si puede ser antes, mejor que después.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs si els sembla passarem a votació. Entenc que els 
dos apartats, a i b, els votem per separat, no? (Pausa.)

Per tant, procedim a votació del primer apartat, que és el de garantir, en un termi-
ni de sis mesos, la pàgina web. D’acord? (Pausa.) Hi esteu d’acord? (Pausa.) Molt bé.

Doncs vots a favor de l’apartat a?
Són 10 vots a favor.
Vots en contra?
Cap.
I abstencions?
Deu.
Per tant, prospera, ara sí.
I procedim a votar el punt b.
Vots a favor de l’apartat b?
Per unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport 
de la Generalitat

250-00416/12

Passem, doncs, com hem dit, al punt següent, que és la Proposta de resolució so-
bre l’accés telefònic als números de suport de la Generalitat. En aquest cas està pre-
sentat també pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i ho presentarà el diputat..., Martí 
Pachamé? (Veus de fons.) Ah, Rivas també, molt bé. Endavant.

Gràcies.
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Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Vengo un día a esta Comisión de Economía y parece el día 
de la marmota: lo que traigo es otra PR que ya aprobamos la pasada legislatura. La 
pasada legislatura observamos que la web de la Generalitat, el teléfono de contacto, 
de soporte, que cualquier contacto, que cualquier ciudadano o administración local 
requiriera para comunicar cualquier problemática era un 902. Creo que todos sa-
bemos que los 902 están fuera de las tarifas planas, de estas tarifas de voz y datos 
que son duales, que son las que todo el mundo usa, que es una tarificación especial, 
igual que el 906. Entonces el llamar a un 902 tiene un coste innecesario añadido 
para el usuario final. Por eso pedimos que se quitaran todos los teléfonos 902. No 
tiene ninguna dificultad, esto, es una cuestión de voluntad. Al final es una red con-
mutada; o sea, cuando uno llama por teléfono, si marca el 93, la red conmutada sabe 
que está llamando a Barcelona; si marca de prefijo el 91 sabe que es Madrid, y si 
marca el 973 es Lleida, el 974 es Huesca, etcétera, cada provincia tiene un código 
postal. Luego hay unos números que no son geográficos, que son los 902, los 906, 
que son números normalmente de valor añadido. Lo que pasa es que aquí nosotros 
no entendimos que hubiera ningún valor añadido, que derivara un coste añadido el 
dirigirse a su propia Administración para hacer una consulta de cualquier tema o 
cualquier problemática que tuvieran. 

Igualmente, esto, la pasada legislatura, este Parlament lo aprobó por mayoría ab-
soluta; por lo tanto, mandató al Gobierno que quitara, pues, esos teléfonos 902. Pero, 
cuando revisamos las webs de la AOC o de la mayoría de teléfonos de contacto de la 
Generalitat, han hecho un caso no a medias sino una distorsión; o sea, ahora, en lugar 
de un teléfono, un 902, ahora hay tres: un 900, que es gratuito, pero que tiene coste 
para la Generalitat, lo cual no tiene sentido; un 902, el que había antes, que sigue 
teniendo un coste añadido para el usuario final –repito: un coste innecesario, ¿no?–, 
y luego ponen una coletilla: «Si llama desde el exterior del Estado, marque el 93.»

A ver, yo no sé la persona que ha redactado esto si se pensaba que estaba en el 
Facebook o en el Twitter personal suyo, porque esto es una falta de responsabilidad o 
de ignorancia total. O sea, los prefijos los asigna la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones. Estados Unidos es el 1, España es el 34, Francia es el 33, Inglaterra el 44, 
cada país tiene el suyo. Desde fuera del Estado sería llamar desde Francia, desde Ale-
mania, desde Italia, desde fuera del Estado español. La Unión Internacional de Tele-
comunicaciones, que yo sepa, todavía no ha asignado ningún número a ningún estado 
català. Entonces, esto..., primero, que es trasladar una información totalmente erró-
nea y además intencionada, de una manera malintencionada. ¿Por qué va a llamar la 
gente al 93 sin poner el 34 de prefijo, y no al 902? ¿Por qué lo han mantenido, el 902? 
Porque al 93 no atiende nadie al teléfono, lo hemos comprobado: llamas y llamas y 
llamas y no contesta nunca nadie. La única manera que tienes de que te atiendan es el 
902, que tienes que pagar un importe añadido, repito, innecesario para el ciudadano.

En resumen, que lo que mandató este Parlament a instancias del Grupo de Ciu-
dadanos no se está cumpliendo, y aparte se ha desvirtuado de una manera que es 
burlesca. Y lo que volvemos a insistir, en plan día de la marmota hasta que lo haga-
mos bien, es que cumplan con lo que ya aprobamos la pasada legislatura.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat Rivas. No hi han hagut esmenes en aquesta proposta de 
resolució. Per tant, per fixar el posicionament de grups, començarem pel Partit dels 
Socialistes. Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Sí; jo hi votaré favorablement, però és que trobo que no hauria ni de venir aquí, 
aquesta proposta de resolució, perquè el Govern té l’obligació de complir les pro-
postes de resolució o les mocions que s’aproven en aquest Parlament; com que no 
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ho fan, i no tenim mecanismes, tampoc, perquè ho compleixin, doncs hem de repe-
tir propostes com aquestes, no?, perquè això ja està aprovat de l’anterior legislatura. 
I ara ho parlava amb el diputat Cid: ens passen tantes coses que al final un pensa si 
té utilitat i sentit venir aquí, perquè senzillament, sincerament, cada vegada, quan 
un llegeix propostes com aquesta –i n’hi han moltes–, doncs s’adona que tenim un 
govern que no escolta i que no fa la feina, perquè evidentment això és un compromís 
i una obligació que hauria d’haver complert ja fa un temps i no ho ha fet. Espero que 
hi votin favorablement, perquè, si no, ja estaríem votant en contra d’una cosa que ja 
s’havia aprovat i havien de complir.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. En nom de Catalunya en Comú Podem...

David Cid Colomer

Nosaltres també votarem favorablement la proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies. En nom de la Candidatura d’Unitat Popular, senyora Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí; bé, crec que ha sorgit un debat, que és molt interessant, sobre el compliment 
de les propostes de resolució a les comissions. És clar que el que succeeix és que 
s’aproven milers i milers de propostes de resolució a cada legislatura i que no parem 
d’aprovar propostes de resolució, però que després no tenen efectes pràctics. Potser 
ens hem de replantejar aquest format de democràcia formal i representativa en el 
que això sembla que anem portant peticions, però que al final no acaben tenint la 
seva translació pràctica.

Per tant, tenint en compte que aquesta moció ja prové d’una resolució parlamen-
tària prèvia, nosaltres ens hi posicionarem favorablement, com vam fer en el seu 
moment.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Sirvent. En nom del Grup Republicà, el senyor Josep 
Maria Jové.

Josep M. Jové i Lladó

Gràcies, presidenta. Ara ha sorgit un debat que és interessant i que m’agradaria... 
Bé, suposo que no és el moment, però jo tenia entès –i el lletrat segurament ens cor-
regirà– que, per desgràcia, les propostes de resolució decauen amb el finiment de 
legislatura, eh? I, per tant, si parlem de dret parlamentari, parlem de dret parlamen-
tari i fem un altre debat.

Dit això (veus de fons)..., dit això –dit això–, permet-me –permet-me–, m’agra-
daria que el diputat proposant o la diputada socialista, que ha fet una afirmació 
molt contundent, m’identifiquessin aquelles pàgines web o aquells números 902 
que diuen que encara existeixen a les pàgines web de la Generalitat, si us plau, 
perquè faríem la gestió perquè realment es complís... Nosaltres hi votarem a fa-
vor, però creiem que, a més a més, com que s’ha anat posposant aquesta proposta 
de resolució, no només és que és extemporània, a nosaltres ens diuen que no exis-
teix; excepte una única pàgina web de la Generalitat, que és l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, on existeix un 902 que no s’ha tret per un tema de funcionalitat –perquè 
aquestes línies, vostè ho sap, ho coneix, tenen unes funcionalitats associades que 
van més enllà del pagament, d’acord?–, que no s’ha tret, malgrat que a la pàgina 
web de la Vall d’Hebron, per a la reserva de visites, existeixen dos números territo-
rials –93– perquè la gent s’hi pugui dirigir si no vol trucar en aquests 902 i facin les 
gestions, en lloc de manera automàtica, verbalment amb la persona que les atengui 
a l’altra banda de la centraleta.
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Després..., ho posaré en condicional; ho posaré en condicional, perquè suposo que 
no ho ha fet voluntàriament, mentir. Perquè jo me n’acabo d’anar al web de l’AOC, i 
això que vostè ha explicat de l’AOC és mentida –és mentida. La web de l’AOC –avui, 
eh?–, quan diuen que des de l’1 de gener de fa un parell d’anys..., quan es va complir 
la proposta de resolució, va desaparèixer el 902; no hi ha un 902. Només hi ha un 
número 900 i hi ha un número que posa +34 93 272 25 01. Per tant, tot el que ha ex-
plicat vostè és mentida, de dalt a baix, eh?, em sap greu dir-l’hi. 

Votarem a favor d’aquesta proposta de resolució, però, si us plau, abans, miri-ho; 
abans de fer afirmacions acusant el Govern –l’anterior Govern, per cert, no aquest– 
de mentir i de no complir les propostes de resolució, perquè no és així, almenys en 
el cas de l’AOC. Avui, ara fa un minut, senyor Rivas, era això: no hi ha cap 902, hi 
ha un 900 i hi ha un +34 perquè la gent que truca de fora de l’Estat espanyol –no de 
Catalunya, de fora de l’Estat espanyol– la funcionalitat del 900 no li funciona i ha 
de fer un +34, més un 93, etcètera.

I, senyora diputada del Grup Socialistes, si té una altra web on hi ha un 902 i 
no hi ha un telèfon 900 o... (Veus de fons.) Sí que ho has dit, i tant. Bé, si no, ara ho 
repassem, després, si ho vols. Has dit que no complíem les propostes de resolució i 
que, per això, no l’hauries de votar. Doncs... (Veus de fons.) Aquesta, aquesta; no, les 
altres, no heu dit re, dic aquesta.

Gràcies.

La presidenta

En nom de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustre diputat Jordi Munell.

Jordi Munell i Garcia

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en aquest cas, seguim..., tal com deia el company 
diputat Jové, en aquest sentit, des del Govern se’ns informa que des de l’aprovació, 
el 2016, de la proposta en aquest sentit, doncs, s’ha anat treballant. Evidentment, 
si aquesta PR l’haguessin fet al cap de pocs mesos d’haver-se aprovat, segurament 
s’estava executant; quan ja portem gairebé tres anys, això està 99,9 per cent execu-
tat, no? S’han anat retirant tots els 902, s’han substituït per telèfons 900 o telèfons 
territorials, i també, com ja n’ha fet esment el senyor Jové, hi ha un únic telèfon, en 
aquest cas de la Vall d’Hebron, per uns temes d’unes informacions o unes accessi-
bilitats que aquest telèfon permet gestionar i que es pot fer de forma automatitzada, 
o bé fer-ho alternativament trucant el 93 territorial.

Però, en qualsevol cas, per tant, el compromís del Govern amb la PR, i la pro-
posta, de fet, 343/XI, de l’any 2016, en aquests moments es pot dir que està al 99,9 
per cent complerta i, per tant, la PR que vostès presenten..., en tot cas, la votarem a 
favor, però jo crec que quasi quasi valdria la pena que vostès la retiressin, perquè no 
té sentit, amb l’excepció aquesta d’aquest número de la Vall d’Hebron, que per unes 
circumstàncies de valor afegit de la trucada, doncs, no s’ha canviat; tota la resta es-
tan tots canviats.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Senyor Rivas, si vol contestar aquests posicionaments.

Javier Rivas Escamilla

Sí. Por las esmenes, que no hay, pero...

La presidenta

Ah, no –perdó, perdó–, és veritat, no hi han esmenes; no es pot posicionar.

Javier Rivas Escamilla

Sí, pero, por alusiones, creo que me toca...

La presidenta

No hi ha al·lusions, perquè era, en definitiva, sobre el text...
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Javier Rivas Escamilla

Bueno, sí que hay alusiones. Yo creo que ha habido alusiones e incluso insultos, 
me atrevería a decir, ¿eh?

La presidenta

Home, jo crec que... Perdoni...

Javier Rivas Escamilla

Sí, sí. O sea, yo no he llamado mentiroso a nadie nunca en este Parlament. Puede 
ser que alguna vez haya dicho que hay gente desinformada...

La presidenta

Perdó, perdó... Escolti, li dono trenta segons. Ara té la paraula. Trenta segons.

Javier Rivas Escamilla

No, respondiendo al diputado Jové. Encima se me ha colgado el ordenador. Yo 
me comprometo, si quiere, privada o públicamente: le pasaré todas las capturas de 
pantalla de todos los teléfonos de todas las administraciones que yo he detectado. 
Tampoco es mi labor de Sherlock Holmes de ir buscando por todas, es la del Go-
vern la de hacerlas; pero la de la AOC, ayer, antes de venir a esta comisión, la miré 
y había esto que he redactado.

En el servicio de ayuntamientos hay muchas webs, yo no me voy a poner a mi-
rarlas. Lo que sí le pediría, por favor, es que yo me puedo equivocar, como se puede 
equivocar cualquiera, y usted tampoco veo que lo haya aclarado demasiado, porque 
por un lado dice «no lo hemos hecho, porque decayó con la legislatura» y, luego, 
dice que sí, que no, que ya está hecho. Bueno, no sé en lo que quedamos, pero lo que 
no le tolero es que me llame mentiroso. Yo puedo estar mal informado, como usted 
la mayoría de las veces...

La presidenta

Gràcies, diputat. Se li ha acabat el temps.

Javier Rivas Escamilla

Pero no es el caso, además, este, y se lo voy a demostrar públicamente.

La presidenta

Diputat Rivas, gràcies. Se li ha acabat el temps.

Jose M. Jové i Lladó

Només una qüestió... No sé com es diu, si és d’ordre o no... Contradiccions... No...

La presidenta

Doncs trenta segons, però no convertim això en un debat. Jo crec que l’exposició 
ha quedat clara, d’acord?

Jose M. Jové i Lladó

No, no, no, només vull demanar disculpes, no vull fer cap debat. Em sap greu, no 
era la meva intenció dir-ho de la manera que vostè ho ha interpretat; evidentment 
no,  ho retiro. Si s’ha interpretat així, demanaria retirar-ho i demano absoluta-
ment disculpes per aquesta paraula.

La presidenta

L’hi agraeixo, diputat. Passem ara a votació. Entenc que hi ha dos punts, però 
estem d’acord amb que es vota junt, no? (Pausa.)

Vots a favor de la proposta de resolució?
Per unanimitat.
Moltes gràcies.
Suspendrem, sí, un minut. Sortirem a buscar el vicepresident per a la comparei-

xença.
Moltes gràcies.
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La sessió se suspèn a dos quarts de quatre de la tarda i nou minuts i es reprèn a tres 

quarts de quatre i un minut.

La presidenta

Diputats, diputades, reprenem la sessió.

Sessió informativa amb el vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda sobre el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 
i de foment de les bones pràctiques tributàries

355-00060/12

Donem la benvinguda al vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda; moltes 
gràcies. 

Hem votat, fa un moment, aquesta sol·licitud; ara, després de la seva intervenció, 
l’exposarem. Com vostès saben, i com es va indicar a l’ordre del dia, és per al Pla de 
prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries.

Vull donar també la benvinguda a la senyora Marta Espasa, secretària d’Hisen-
da, i al senyor Eduard Vilà, el director de l’Agència Tributària catalana –moltes 
gràcies també per acompanyar-nos–, i al personal del departament, que també han 
volgut estar aquí amb nosaltres.

Vicepresident, endavant.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
(Pere Aragonès i Garcia)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats... M’acompanyen, 
com ara comentava la presidenta de la comissió, la secretària d’Hisenda, Marta Es-
pasa; Eduard Vilà, director de l’Agència Tributària de Catalunya; l’equip de direcció 
de l’Agència Tributària de Catalunya també, i la directora general d’Estudis Tribu-
taris, Montserrat Peretó.

En aquesta compareixença, que farem a dues veus amb la secretària d’Hisenda, 
sobre el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal, permetin-me que comenci remar-
cant que un dels objectius del Pla de govern d’aquesta legislatura és impulsar una 
administració tributària referent en la lluita contra el frau fiscal i en la prestació de 
serveis, i una de les mesures del Pla de govern és l’aprovació d’un nou pla de pre-
venció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries del 
període 2019-2022.

Val a dir que no és un objectiu nou, que l’Administració tributària té, entre les 
seves finalitats, la reducció del frau fiscal, i que l’elaboració d’un pla com el que 
avui presentarem no és una novetat, ja que hem acabat d’executar el primer Pla 
de lluita contra el frau fiscal que ha tingut la Generalitat, corresponent al perío-
de 2015-2018, que ha tingut uns resultats molt significatius, que avui compartirem 
amb tots vostès, i que ens assenyalen que anem en la bona línia de treball en aques-
ta matèria; una línia que avui és de justícia recordar que hem tingut uns precedents 
en aquesta feina i que van ser ells, en bona part, qui van iniciar moltes de les me-
sures de què avui presentarem els resultats i que ens permeten ara, doncs, albirar 
un nou pla fins a l’any 2019. I, per tant, recordar el vicepresident Oriol Junqueras, 
conseller d’Economia i Hisenda, sota la responsabilitat del qual es va desenvolu-
par bona part dels resultats del pla que avui presentarem, i el secretari d’Hisenda, 
Lluís Salvadó, avui diputat, que va fer una tasca extraordinària al capdavant de la 
Secretaria d’Hisenda.

Per tant, és sobre la base de coneixement de l’aplicació del pla anterior que hem 
elaborat el nou pla. Un pla que ve, en bona part, també per mandat parlamentari, no 
només perquè està en el Pla de govern. I voldria recordar una moció aprovada per 
aquest Parlament, presentada, en aquest cas, pel Partit Socialistes de Catalunya, la 
diputada Alícia Romero, que instava el Govern a aprovar el Pla de prevenció i reduc-
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ció del frau i de foment de bones pràctiques per al període 2019-2022, i presentar-lo 
a la Comissió d’Economia i Hisenda, que és el que fem avui.

Per tant, a la llum del mandat parlamentari, hem cregut que la millor manera era 
comparèixer davant de la Comissió d’Economia i Hisenda no nomes per presentar 
els documents del pla, sinó, sobretot, per tenir un intercanvi d’impressions amb re-
lació al frau fiscal i les eines per combatre’l amb tots vostès.

No només hi han les mesures contingudes en el mateix pla, en la lluita contra 
el frau fiscal, en l’àmbit d’acció del Govern; hi han altres mesures que m’agradaria 
recordar.

En primer lloc, és interès i preocupació –de fet, obligació– del Govern i de mi 
mateix i del Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda, augmentar el 
grau de compliment de les obligacions tributàries dels contribuents, perquè, evident-
ment, volem disposar d’un sistema fiscal més just per mantenir l’estat del benestar. 
I un exemple és, doncs, el desenvolupament de l’impost d’actius no productius i que, 
de fet, aquest Parlament en va convalidar el decret llei que modificava alguns aspec-
tes per posar-lo en marxa ja aquest any 2019. Com dèiem fa poques setmanes en el 
Ple del Parlament, és un impost amb una part de finalitat extra fiscal, acompanyada 
de la recaptació, per fer més difícil l’elusió fiscal, que és una de les males pràctiques 
que qualsevol pla de lluita contra el frau fiscal i pel compliment de les obligacions 
tributàries ha de perseguir, per posar cada cosa al calaix que li toca.

Abans, doncs, d’entrar en els eixos del que és el Pla de prevenció i reducció del 
frau fiscal per al període 2019-2022 i que desenvoluparà en detall la secretària d’Hi-
senda, permetin-me que faci un primer balanç del Pla de prevenció i reducció que 
ara hem tancat, el del període 2015-2018.

Hem portat a terme 207.685 actuacions de control en l’àmbit del compliment de 
les obligacions tributàries, que ens han permès aflorar 740 milions d’euros de major 
recaptació per a la Generalitat. Ho hem fet a través de les trenta-dues oficines de 
l’Agència Tributària de Catalunya, perquè som conscients que el frau fiscal, avui, és 
un problema de primera magnitud en tots els països del nostre entorn, especialment 
en una economia globalitzada en la que les pràctiques per evitar el compliment de 
totes les obligacions tributàries, doncs, estan més al dia que mai.

Hem anat reduint l’economia informal –l’economia submergida, amb altres pa-
raules–, però hi han pràctiques, doncs, tributàries que hem de perseguir i és on es-
tem centrats amb aquest nou pla.

Per fer-ho, es va fer un estudi pioner en el conjunt de l’Estat espanyol, per tal de 
determinar quin era el tax gap –és a dir, el buit en la recaptació impositiva–, per part 
dels impostos que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya; per tant, quin hau-
ria de ser el compliment, d’acord amb la realitat de la nostra base econòmica i quin 
era realment, aquesta diferència de 790 milions d’euros amb l’estudi corresponent a 
l’exercici 2014. Els estudis de tax gap es fan un cop l’exercici tributari està comple-
tament tancat; per tant, sempre hi han uns tres anys de decalatge entre quan es fa 
l’estudi i respecte a l’any del que tenim totes les dades.

Com deia, el frau fiscal és un problema d’àmbit internacional i que, a mesura que 
el procés de globalització i digitalització impregna tots els àmbits de la nostra eco-
nomia, és, doncs, més rellevant, i especialment en algunes figures, com l’impost so-
bre el patrimoni, pel que fa als actius situats a l’estranger. Per tant, la pregunta clau 
és com podem combatre aquest nivell de frau fiscal.

En els darrers anys, ha aparegut un gran volum de literatura acadèmica que inten-
ta, precisament, donar-hi una resposta. I tota aquesta literatura, en l’àmbit de l’econo-
mia, sociologia, dret, psicologia o tecnologia, coincideix en que, donat que les moti-
vacions que tenen els ciutadans per evadir impostos són diverses, les polítiques per 
reduir aquesta bretxa fiscal, aquest tax gap, han de ser diverses també, i que, per tant, 
no podem abordar el frau fiscal només amb mesures en una única direcció. Per això, 
el nostre pla i les nostres línies d’actuació tenen dues vessants fonamentals.
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El que és les actuacions de control; per tant, detecció, sanció d’actuacions frau-
dulentes, repàs de les valoracions que es produeixen respecte al que es declara, si 
s’han acollit o no correctament en els beneficis fiscals que hi ha, etcètera –per tant, 
el que seria el control ex post.

I, per altra banda, totes unes actuacions necessàries de prevenció. I precisament 
tota la innovació en l’àmbit de la lluita contra el frau fiscal va en aquesta línia, fona-
mentalment, de manera comparada quan mirem altres administracions tributàries, 
i, per tant, prestar serveis als contribuents per facilitar el compliment de les obliga-
cions tributàries, la millora de la cultura tributària entre la ciutadania i aquest treball 
ex ante, d’avançar-nos per part de l’Administració, amb un ús correcte de les dades, 
amb una gestió també en l’àmbit del big data; per això, doncs, un dels projectes del 
master data management que es porta a terme a l’Agència Tributària de Catalunya, 
que ens permet avançar-nos al contribuent i, per tant, en formes d’esborranys de 
declaració, per exemple, que serà una de les línies del proper pla de lluita contra el 
frau, doncs, garantir que s’està portant a terme el compliment de les obligacions tri-
butàries, tal com pertoca.

Per això és molt important el procés de transformació i desplegament de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya que s’ha portat a terme en els darrers anys. Hem assentat 
un canvi de model cap a una administració tributària moderna, eficaç, eficient, amb 
vocació de servei i, sobretot, amb una voluntat de donar resposta a les necessites i 
reptes actuals, en línia amb les tendències internacionals marcades per l’Organitza-
ció per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. I per això, doncs, avui, pre-
sentarem, amb molt més detall del que he dit jo, per part de la secretària d’Hisenda, 
el balanç del pla anterior i els eixos estratègics del nou pla.

Les principals línies del pla per a l’any 2019-2022 són setanta-cinc mesures en qua-
tre eixos: eix 1, prevenció; eix 2, control; eix 3, implicació social; eix 4, organització.

En les mesures de prevenció, comptem amb un total trenta-set mesures en l’àm-
bit de la pedagogia tributària, amb l’anàlisi..., amb alguna novetat, per exemple, 
com l’anàlisi de la tributació de les diferents modalitats d’economia col·laborativa, i 
facilitar la interacció del ciutadà, del contribuent, amb l’agència tributària, a través 
de tots els canals tecnològics i, per tant, el desenvolupament d’una aplicació per a 
mòbils de l’Agència Tributària de Catalunya que permeti fer tots els tràmits. De fet, 
si posem més fàcil tots els tràmits amb relació a l’Agència Tributària de Catalunya, 
facilitem el compliment de les obligacions, que és el que volem.

Segon eix, «Control, detecció i correcció del frau». Vint-i-dues mesures. Unes 
primeres serien en l’àmbit de la intensificació del control sobre els sectors de risc. Hi 
ha sectors que, perquè estan sotmesos, per exemple, a algun tribut específic, per les 
mateixes característiques de la mateixa activitat, per les dificultats d’accés a les da-
des, etcètera, són sectors de risc. No vol dir que siguin sectors de gent incomplidora, 
sinó, simplement, que la pràctica pot produir un major risc d’incompliment. Per tant, 
major control en aquest àmbit.

La creació del portal de subhastes electrònic de l’Agència Tributària de Catalu-
nya i la publicació de llistes de deutors tributaris, que farem aquest any. Com han fet 
altres administracions, a tots aquells que tinguin un deute, sanció tributària pendent 
per un import superior al milió d’euros, el 31 de desembre d’aquest any hi haurà, 
doncs, una publicació del llistat de deutors tributaris, al mateix llindar que fan altres 
administracions tributàries, amb el mateix criteri.

En el tercer eix, la implicació social, set mesures: la coordinació amb el Con-
sell Fiscal de Catalunya, amb el que ja estem treballant per al seu desenvolupament; 
l’establiment de convenis amb els col·lectius professionals assistents en la recaptació 
–especialment en l’impost sobre estades en establiments turístics–, i potenciar els 
intercanvis periòdics de dades amb transcendència tributària entre l’agència i la res-
ta d’administracions, perquè la gestió del big data tributari és fonamental per poder 
atacar aquelles conductes de risc, per poder-nos avançar en el que són les actuacions 
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per comprovar-ne el compliment i per poder fer aquest treball previ de facilitar esbor-
ranys. Ara s’està produint la campanya sobre la renda, i és evident que la majoria de 
nosaltres, quan portem a terme, doncs, la declaració de l’impost de l’IRPF de l’any 
anterior, treballem sobre l’esborrany que se’ns facilita per part de l’agència estatal i 
que això facilita molt el compliment tributari. Doncs nosaltres farem el mateix en els 
impostos que són de la nostra competència, i això, evidentment, exigeix una gestió de 
les dades important i poder compartir dades amb la resta d’administracions.

I, finalment, el quart eix, el caràcter, l’estructura organitzativa de l’agència, nou 
mesures organitzatives, des de les noves ofertes de places de cossos tributaris, plans 
de formació, etcètera.

Per tant, per nosaltres, la lluita contra el frau fiscal és una prioritat. El fet que, en 
tres anys, haguem recaptat 740 milions de més, gràcies a les actuacions contra el frau 
fiscal, fa que, en termes d’impacte sobre els recursos de la Generalitat, les actuacions 
de frau puguin arribar a ser molt majors o multiplicar algunes propostes que podem 
treballar i algunes que, de fet, hem aprovat sobre modificacions de tributs. Té molt 
més impacte acabar garantint el compliment de les obligacions tributàries que no pas 
canviar determinats tributs; que també ho hem de fer i ha d’estar en constant revisió, 
només faltaria, però tan important com establir un determinat tipus és garantir que 
es compleix; 740 milions d’euros, en els darrers tres anys.

Perquè, com molt bé deia Oriol Junqueras, els diners estan molt millor en mans 
dels hospitals, en mans dels serveis públics de salut, en mans dels serveis públics de 
política social, dels serveis públics d’emergències, que no a les butxaques d’aquells 
que oculten les seves obligacions tributàries. I per això hem portat a terme aquest 
pla, del qual, doncs, ara en podrem donar molt més detall, 2015-2018, i fins a l’any 
2022 hi haurà el nou pla, que ja ha aprovat el Consell d’Administració de l’Agència 
Tributària de Catalunya i del qual, doncs, els eixos i la concreció seran presentats 
per la secretària d’Hisenda.

Moltes gràcies.

La president

Moltes gràcies, vicepresident. Secretària, té la paraula.

La secretària d’Hisenda (Marta Espasa Queralt)

Bé; moltes gràcies, vicepresident. Moltes gràcies, presidenta. Diputats, diputades... 
Com deia el vicepresident, la meva exposició, bàsicament, es basarà en presentar el 
balanç del Pla de prevenció i de lluita contra el frau 2015-2018 i també donar les grans 
pinzellades o novetats del nou pla 2019-2022.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Com saben, l’existència d’un elevat nivell de frau fiscal atempta directament con-
tra la igualtat i l’equitat, i genera una redistribució molt perniciosa de les persones 
que respecten les regles del joc amb relació a les que no les respecten. També, òbvia-
ment, genera un impacte directe sobre el nivell de suficiència financera de la Gene-
ralitat i també sobre l’eficiència econòmica, ja que distorsiona i genera competències 
deslleials i il·legalitats. 

Per tant, el problema del frau fiscal directament impacta sobre la cohesió econò-
mica i social, i és un tema en el qual tots els països, totes les administracions tributà-
ries del món estan disposades a lluitar contra aquest fenomen.

L’Administració tributària de Catalunya té l’objectiu de minimitzar-lo, perquè 
sabem que eliminar-lo del tot pràcticament és impossible, però sí emprendre accions 
per minimitzar-lo, i en base a dos grans tipus d’actuacions: d’una banda, les actua-
cions més convencionals i tradicionals, com són les polítiques de control –control, 
regularització i sanció–, que seria, com deia el vicepresident, actuacions ex post, 
i, d’altra banda, tota la sèrie de polítiques de prevenció –és a dir, ex ante. Què vol 
dir? Impliquen bàsicament facilitar el compliment de les obligacions tributàries als 
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nostres contribuents, d’una banda, i d’altra banda incrementar la cultura fiscal de la 
ciutadania en general.

El fet de facilitar el compliment de les obligacions tributàries als nostres contri-
buents creiem que és un fet cabdal. Per què? Doncs, d’una banda, perquè està demos-
trat que com més facilitats donem als nostres contribuents, més fàcil és que aquests 
tributin de manera correcta, i, per tant, reduïm i minimitzem el risc fiscal; però és 
que a més a més també té un impacte directe sobre la competitivitat del nostre siste-
ma fiscal. Els països competitius fiscalment són aquells que, a banda de tenir un sis-
tema fiscal, unes normes, uns tributs competitius, tenen una administració tributària 
facilitadora. I, per tant, aquest és el nostre model i és el model que d’alguna manera 
queda reflectit tant en el pla 15-18 com en el 19-22.

Pel que fa al pla 15-18, 2015-2018, constava de vuitanta-sis mesures agrupades en 
quatre grans àmbits: prevenció, teníem quaranta mesures; control, vint-i-tres; implica-
ció social, vint mesures, i organització pròpia de l’agència tributària, tres mesures. Bé, 
d’aquestes, hem complert, s’han assolit al voltant de 84 per cent, tenint en compte que 
hem assolit plenament cinquanta-dos mesures, que representen el 61 per cent; vint me-
sures han estat parcialment assolides, la qual cosa representa el 23 per cent. Parcialment 
assolides vol dir que en la majoria dels casos falta just la darrera fase d’implementació: 
s’han fet tots els treballs previs, s’han implementat totes les fases, i queda per fer la dar-
rera fase –de fet, a hores d’ara ja tenim implementades perfectament tres d’aquestes vint 
mesures–, o a vegades no s’han pogut culminar del tot perquè la mesura no depenia 
exclusivament de l’agència tributària, sinó que depenia d’altres administracions, d’altres 
entitats que no ho han prioritzat, però que l’agència tributària ha fet tot l’esforç i ha fet 
tota la feina perquè es pugui implementar.

De les vuitanta-sis mesures, nou no s’han assolit. Algunes les hem aplicat en el 
nou pla, perquè necessitaven un major temps de maduració. I després hi ha cinc me-
sures que no s’han avaluat, que representen al voltant del 6 per cent, perquè o bé se 
n’han implementat d’altres que han aconseguit els mateixos objectius, o bé perquè 
no acabaven..., la realitat, quan fas una planificació a quatre anys, doncs la realitat 
ha canviat i ja no tenien molt de sentit.

Si anem analitzant-ho per àmbits i comencem pel de prevenció, cada un dels àmbits 
el desglossem en diversos subàmbits. En aquest cas, l’àmbit de prevenció l’hem des-
glossat en tres grans subàmbits: el de la conscienciació social i comunicació, el de ges-
tió i minimització del risc d’incompliments i el de millores al servei del contribuent.

Pel que fa a la conscienciació fiscal i a la comunicació, que en definitiva el que fa 
és incrementar la cultura fiscal dels ciutadans, què hem fet? Doncs hem aplicat pro-
grames de pedagogia fiscal. I així, per exemple, hem fet setanta-nou tallers a estu-
diants d’educació secundària de cinquanta-set centres educatius; hem obert les portes 
de l’Agència Tributària de Catalunya a les escoles, i ens han vingut a visitar vint-i-
quatre escoles, i els hem fet sessions formatives; també hem fet..., hem creat una bús-
tia de denúncies tributàries per fomentar la col·laboració social a la lluita contra el 
frau, i hem rebut més de 250 denúncies, en concret 260 denúncies durant la vigència 
d’aquests quatre anys del pla, i també hem fet difusió dels resultats de la lluita contra 
el frau i de la problemàtica que genera aquest frau, amb més de vuitanta actuacions.

Pel que fa a la gestió i minimització del risc d’incompliments, el que hem fet i 
que és del tot necessari és saber on som, calcular quina és la bretxa fiscal, el tax gap. 
Per això es va encarregar un estudi que va estimar que la bretxa fiscal, amb dades 
corresponents a l’exercici 2014, era al voltant de 790 milions d’euros, i es va calcular 
per a les quatre grans figures que tenim o que gestiona l’Agència Tributària de Cata-
lunya. A partir d’aquí, en el nou pla tornem a implementar aquesta mesura, perquè 
és important conèixer l’evolució de com ha anat augmentant o reduint aquesta bretxa 
fiscal per les diferents figures i pels diferents motius.

També s’han implementat eines de gestió de la informació i analítica avançada 
de dades. No hi ha agència tributària que funcioni si no té una gran quantitat de 
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base de dades i pot tractar de manera correcta aquestes dades per extreure’n el mà-
xim rendiment per a les dues grans funcions de qualsevol agència tributària: la de 
control, detectar frau, però també la d’ajudar a facilitar el compliment voluntari dels 
tributs. Per tant, és especialment importantíssim tenir a l’abast eines per poder fer 
una bona gestió de l’analítica de les dades que tenim.

A partir d’aquí, doncs es van detectar vint-i-un patrons de frau, que van estar delimi-
tats en 48.800 potencials casos de frau que es van identificar, i alguns d’ells, per exem-
ple, eren en el cas d’impost sobre transmissions patrimonials, o bé l’impost turístic.

Pel que fa a millores en el servei al contribuent, un punt important –que ja ho ha 
dit el vicepresident i que creiem que hem d’anar avançant cap aquesta via– és el de 
crear esborranys de declaracions i autoliquidacions per facilitar-ne el compliment i 
minimitzar el cost indirecte que suporten els contribuents a l’hora de fer les seves 
declaracions. De moment tenim esborranys en el cas dels impostos sobre el bingo 
i les màquines, en el cas del joc, però en el nou pla ho volem ampliar a esborranys 
en l’impost de successions, per a aquells contribuents que tenen unes herències molt 
concretes, reduïdes i, per tant, fàcils de gestionar, i també en alguns fets imposables 
de l’impost sobre transmissions patrimonials, ITP.

Hem transformat l’oficina virtual de l’agència en una seu electrònica, i això ha 
comportat que hem passat a tenir..., a que el 91 per cent dels tràmits es puguin fer 
telemàticament. És a dir, hem incrementat, durant aquests quatre anys, un 39 per 
cent dels tràmits que es poden fer telemàticament.

També, en aquest sentit, hem fomentat tot el que són els serveis digitals. Hem 
passat d’un 25 per cent de presentació telemàtica a un 81 per cent, l’any 2018. Per 
tant, hem avançat moltíssim en tot el que és la via telemàtica, la relació digital entre 
contribuents i Administració tributària, perquè creiem que la digitalització i aquesta 
manera de relacionar-se contribuents-Administració és el futur, i cada vegada anirà 
a més, i volem, doncs, ser-hi i assumir aquest repte.

I d’altra banda, per facilitar també als contribuents aquesta relació, doncs, hem 
augmentat els sistemes d’identificació digital, amb Idcat mòbil, codis compartits, o 
la ID de Cl@ve.

Pel que fa a les mesures de control, detecció i correcció del frau, aquí tenim vint-
i-tres mesures, de les quals el 78 per cent s’han assolit totalment, el 9 per cent han 
estat parcialment assolides, i un 13 per cent no s’han assolit. També hem diferen-
ciat aquestes mesures, les hem agrupat en tres subàmbits: el de control d’activitats i 
operacions vinculades a sectors específics que normalment tenen un elevat risc d’in-
compliment, altres mesures, i un tercer punt fa referència a la recaptació.

Pel que fa al control d’activitats i operacions vinculades a determinats sectors 
específics, que, com dic, són els que generen més risc d’incompliment, hem aflorat 
tota una sèrie de frau, que aquí en tenen reflectides les xifres, per a aquests sectors. 
Així, per exemple, més de 36 milions en el cas del sector immobiliari, 33 en el sec-
tor del joc, 6 pràcticament en empreses revenedores d’or i objectes d’alt valor, 5 en 
concessions administratives, i així, etcètera.

Pel que fa a altres mesures de lluita contra el frau, vinculades estrictament amb 
el control, hem aixecat pràcticament 90 milions d’euros per regularització de benefi-
cis fiscals a l’impost de successions i donacions i l’impost de patrimoni; hem aixecat 
24 milions d’euros vinculats a deslocalitzacions fictícies de persones o contribuents 
que consideraven o explicitaven un domicili fictici a altres comunitats autònomes o a 
l’estranger; hem aixecat 22,5 milions de patrimonis i fets imposables que són objecte 
d’una ocultació deliberada i planificada; hem aixecat 22 milions d’actius no declarats 
situats a l’estranger, i hem aixecat gairebé 5 milions d’alteracions de titularitats patri-
monials a títol gratuït de béns i drets situats també a l’estranger pel que fa a l’impost 
sobre successions i donacions.

Pel que fa a la recaptació, durant aquests quatre anys hem assumit plenament la 
recaptació en via executiva amb mitjans propis; però no només la recaptació execu-
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tiva dels deutes de l’Agència Tributària de Catalunya, sinó també dels deutes d’altres 
entitats i altres òrgans de la Generalitat i també d’entitats locals, perquè volem ser 
una administració tributària prestadora de serveis no només cap als contribuents, 
sinó també cap a altres administracions.

Però si ens centrem només en els deutes tributaris que gestiona l’ATC, en termes 
de volum hem passat de gestionar el 67 per cent dels deutes en via executiva, l’any 
2015, al 92 per cent, i en import hem passat de gestionar el 43 per cent dels deutes 
el 2015, al 97 per cent el 2018. Per tant, actualment pràcticament gestionem tots els 
deutes propis de l’Agència Tributària de Catalunya en via executiva.

I pel que fa a les diligències d’embargament, vinculades òbviament a la via executi-
va, com poden veure en el quadre, veuran com hem anat, a mesura que anem..., a me-
sura que hem anat avançant en aquest període, hem anat incorporant noves diligències 
d’embargaments, i hem passat d’un volum de 626 diligències d’embargament dictades el 
2015 a 449.162 l’any 2018, i hem passat de només embargar comptes corrents a poder ja 
establir diligències d’embargament a crèdits i rendes, a immobles i drets, a béns mobles, 
a sous i salaris, a valors, i a una resta variable de béns mobles. Per tant, hem avançat en 
aquests quatre anys moltíssim amb referència a la recaptació executiva.

Pel que fa a la implicació social en la prevenció i reducció del frau, hem de dir 
que aquest àmbit consta de vint mesures, de les quals vuit s’han assolit totalment, 
vuit han estat assolides de manera parcial, una no s’ha assolit i tres no han pogut ser 
avaluades. Aquestes mesures s’agrupen en dos grans subàmbits: el de potenciar el rol 
i la implicació dels intermediaris tributaris, que són fonamentals en la relació entre 
el contribuent i l’Administració tributària, sobretot pel que fa referència als impostos 
que gestionem, i també un augment imprescindible de col·laboració amb altres admi-
nistracions.

Pel que fa al primer, la potenciació del rol dels intermediaris, hem de dir que 
s’han signat quaranta convenis de col·laboració, bàsicament vinculats a intercanvis 
d’informació. Entre els convenis més amplis són el que han estat signats amb el Col-
legi de Notaris, o també amb el col·legi de gestió tributària, a través del qual també 
s’ha potenciat moltíssim tot el que és la presentació telemàtica, i també la presenta-
ció..., poder fer presentacions telemàtiques de declaracions en nom de terceres per-
sones. En aquests moments ja tenim una cobertura de més de nou mil usuaris, el 
133 per cent més que teníem l’any 2015. Per tant, de nou, durant aquests quatre anys, 
hem avançat moltíssim en el tema de la col·laboració amb els intermediaris, amb els 
professionals intermediaris fiscals.

Quant a la col·laboració interadministrativa, és bàsicament per a l’intercanvi d’in-
formació. Totes les administracions hem de col·laborar a intercanviar-nos la infor-
mació per poder reduir el frau fiscal i per poder avançar-nos, com deia, al compli-
ment de les obligacions tributàries per part dels contribuents. I d’aquesta manera 
hem avançat, i disposa actualment l’Agència Tributària de Catalunya d’innombrables 
bases de dades de diferents organismes de la Generalitat, que són necessàries per 
poder controlar els nostres tributs. Per exemple, doncs, la titularitat dels vehicles, els 
empadronaments, els arrendaments en el cas de l’impost d’ITP, etcètera. I, en aquest 
cas, també vull posar de manifest tot el desenvolupament que estem tenint i que tin-
drem a futur de la xarxa Tributs de Catalunya, amb la qual ja s’han signat convenis 
amb tretze ens locals, entre els quals les diputacions i consells comarcals i ajunta-
ments, amb la qual cosa actualment ja estem cobrint amb aquesta xarxa 911 munici-
pis, que representen el 86 per cent de la població. Amb xarxa Tributs de Catalunya 
estem fent convenis de col·laboració per a intercanvi d’informació, intercanvi d’in-
formació mútua. Nosaltres, com a agència tributària, traspassem informació a les 
entitats locals, perquè elles, en els seus òrgans de recaptació, la puguin utilitzar per 
reduir el seu frau fiscal, i viceversa, de les entitats locals cap a l’agència tributària.

Però no només això. Tenim un servei de finestreta única, que compta amb 203 
oficines arreu del territori, i amb aquestes oficines el que pretendrem a futur és que 
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qualsevol ciutadà que pugui anar a aquestes oficines, ja siguin d’una entitat local o ja 
siguin de l’Agència Tributària de Catalunya, es pugui rebre informació, i no només 
informació, sinó que es pugui liquidar impostos d’entitats locals i de la Generalitat de 
Catalunya. És a dir, facilitar al màxim al contribuent el pagament dels seus impostos.

I, finalment, pel que fa a l’organització, hi havia tres mesures vinculades a la do-
tació de personal, bàsicament. Les tres s’han assolit totalment. En concret, durant 
aquests anys s’ha passat d’un total de 321 persones treballadores de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya a 725 l’any 2018, i a més a més s’ha incrementat amb tretze punts 
percentuals el personal qualificat. Volem dotar l’Agència Tributària de Catalunya 
d’aquells mitjans i recursos humans de més qualitat per poder desenvolupar totes les 
seves tasques amb la màxima qualitat. D’acord?

Bé, en termes quantitatius, com ja ha dit el vicepresident, el resultat del Pla de 
lluita contra el frau 2015-2018: s’han fet 207.685 actuacions –això són 210 actuacions 
per dia laborable–, i han aconseguit aixecar 740 milions d’euros –això és 743.514 
euros cada dia laborable. Per tant, crec que podem dir que estem fent una important 
tasca d’aflorament de frau fiscal en aquests quatre anys.

Per figures impositives, destaca l’impost sobre successions i donacions, que s’han 
aixecat en aquests quatre anys 271 milions, ve a ser el 36,6 per cent; en segon lloc, 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, amb un 35 per 
cent, que són 260 milions; en tercer lloc, patrimoni, amb 171 milions, que és un 23 
per cent. Joc ja queda en un altre nivell, amb 33 milions, que ve a ser el 4,5 per cent.

Si ho analitzem per àmbits d’aplicació de tributs, el que veiem és que, pel que fa 
a nombre d’actuacions, la major part d’actuacions s’han concentrat en «Gestió», i és 
raonable, perquè a «Gestió» és on es fan les comprovacions massives de menor im-
port. Per això representen el 69 per cent del nombre d’actuacions, però en canvi, per 
import, baixa el seu pes al 51 per cent. En canvi, «Inspecció», que són actuacions 
molt concretes, molt complexes i que requereixen un elevat nivell d’investigació, 
doncs se n’han fet 3.320, que representa el 2 per cent, però en canvi, en termes d’im-
port, s’ha recaptat o s’ha aflorat 276 milions d’euros, que representa el 37 per cent. 
Pel que fa a «Recaptació executiva», s’han fet més de 60.000 actuacions, que supo-
sen un 29 per cent del total d’aquestes actuacions, i s’han recaptat 90 milions d’euros.

En la següent transparència tenen la mateixa informació des d’aquests dos punts 
de vista, per àmbits i per figures. A «Inspecció» destaca sobretot l’impost sobre suc-
cessions i donacions i l’impost sobre el patrimoni, mentre que amb «Gestió» destaca 
l’impost..., l’ITP i actes jurídics documentats, i en segon lloc l’impost sobre succes-
sions i donacions. En «Recaptació», en primer lloc està successions i donacions, i en 
segon lloc se situen transmissions patrimonials, i també, en aquest cas, els tributs 
sobre el joc.

En definitiva, i com a conclusions d’aquest pla 2015-2018, volíem posar de mani-
fest, en primer lloc, que l’informe representa un exercici de transparència i rendició 
de comptes de l’Administració Tributària de Catalunya envers el conjunt de la socie-
tat, que respon al principi de bon govern i que ens permet millorar dia a dia. En se-
gon lloc, el grau d’execució ha estat altament satisfactori, perquè hem assolit el 85 per 
cent..., entre les mesures totalment assolides i parcialment, doncs, hem pogut assolir 
el 85 per cent de les mesures.

També, com poden comprovar, és un model proactiu. Volem avançar-nos, volem 
ser una administració més activa que reactiva, i això ho demostra aquest pla. Una 
altra dada important, que no és que tingués una mesura específica, però que sí que 
és el resultat del conjunt de les mesures que incorpora el pla, és l’increment del com-
pliment voluntari. S’ha passat d’un 91,4 per cent a un 94 per cent el 2018; és a dir, 
pràcticament tots els contribuents tributen en període voluntari, i això és una dada 
excel·lent.

D’altra banda, s’han aixecat 740 milions d’euros de frau amb aquestes 207.000 
actuacions. I el nou Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i foment de les bones 
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pràctiques per al període 2019-2022 possibilitarà a l’ATC afrontar els nous reptes i 
continuar avançant en aquesta minimització del frau fiscal.

Només una pinzellada a aquest nou pla, que el penjarem i el farem públic aquesta 
setmana a la seu de l’agència tributària, igual que el balanç del 2015-2018, per donar 
la màxima informació al conjunt de la ciutadania. Dir que aquest nou pla consta de 
setanta-cinc mesures. Això no vol dir..., setanta-cinc mesures, perquè algunes les 
hem agrupat –ha sigut un tema de racionalitzar les mesures–, de les quals vint-i-nou 
són completament noves. I hem mantingut aquests quatre grans àmbits que teníem 
en l’anterior pla: prevenció, control, implicació social i organització.

Volem posar el focus en la prevenció i el control; hi han menys mesures d’im-
plicació social, perquè algunes ja s’han assolit; més mesures organitzatives, i, com 
a novetat, el que hem fet és ponderar les diferents mesures, perquè no totes tenen el 
mateix grau d’importància. I, per tant, en el primer pla no ho havíem fet, però hem 
cregut que és important que en aquest nou pla les ponderem en funció de –ara ho 
veurem en la següent transparència– la utilització de recursos que requereixen, tant 
pressupostaris com humans, l’impacte sobre el tax gap –la bretxa fiscal–, l’esforç 
d’implementació per part de l’Administració tributària, i també la durada. No és el 
mateix –i vostès han de convenir que no és el mateix–, doncs, una mesura com és la 
lluita, el control sobre els béns situats a l’estranger, que una mesura d’obrir les portes 
i de visites de les escoles a l’agència tributària. Tot és important, però no tot reque-
reix els mateixos recursos, els mateixos esforços, ni tenen el mateix impacte sobre 
el tax gap, d’acord? Per això en aquest gràfic el que tenen és el pes ponderat pels di-
ferents àmbits. I així tenim que el 33 per cent són mesures destinades a la prevenció, 
el 42 a la detecció del control i la correcció, el 10 per cent, o pràcticament un 11, a 
l’organització, i un 13 a la implicació social.

Només a mode molt d’exemple, perquè vostès tindran el pla disponible i tindran 
també aquest powerpoint. Amb relació a la prevenció, destacar que crearem una 
app de l’agència tributària, implantarem un sistema de relació amb el contribuent de 
manera que hi hagi una relació personalitzada directa i digital entre el contribuent i 
l’Administració tributària, per facilitar-li, com els deia, tot el que és el compliment de 
les seves obligacions tributàries. Farem anàlisi de l’economia col·laborativa i com im-
pacta l’economia col·laborativa en els nostres tributs. Avançarem amb noves eines de 
governança de dades i tot el tema vinculat amb analítica avançada de dades. I també 
volem fer una anàlisi de l’eficàcia i l’eficiència amb què actua l’ATC, i fer-ho públic 
a través de tota una sèrie i una bateria d’indicadors, perquè creiem que hem de ren-
dir comptes i continuar avançant amb aquest sistema de transparència i bon govern.

Pel que fa al control, continuarem avançant en la comprovació i investigació, i 
avançarem i intensificarem el control dels tributs propis i d’aquells que encara estan 
pendents d’implementació. També posarem el focus del control en els sectors de risc 
que ja estan identificats. Avançarem en l’estudi, anàlisi i control d’aquelles opera-
cions que ja es realitzen, per exemple, en criptomonedes, i com les noves tecnologies 
blockchain poden influir en els nostres tributs. I, com ja ha avançat també el vice-
president, entre altres coses, doncs, farem pública la llista de deutors a 31 de desem-
bre de cada un dels anys, per a aquells deutors que tinguin un deute superior al milió 
d’euros, com així ho estan fent altres administracions tributàries.

Pel que fa a la implicació social, doncs, volem incrementar la col·laboració amb 
els intermediaris tributaris, a través del Consell Fiscal, i també establirem conve-
nis amb assistents en la recaptació en aquells tributs que així ho permetin, per fa-
cilitar-ne –de nou els ho dic: facilitar-ne– el compliment voluntari als ciutadans i 
reduir-los el que anomenem el «cost indirecte». I, òbviament, el que farem és con-
tinuar amb l’intercanvi d’informació i de dades de transcendència tributària entre 
l’Agència Tributària de Catalunya i tota la resta d’administracions, sobretot i en es-
pecial amb aquelles que disposin d’aquest tipus de dades, com són les entitats locals 
de Catalunya, a través de la xarxa Tributs de Catalunya.
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Finalment, en el tema d’organització, crearem un òrgan..., dins de la mateixa 
agència tributària, està previst crear un òrgan especialitzat en el frau fiscal, i tam-
bé una unitat orgànica en matèria de governança de dades. I per acabar, dir-los 
també que crearem un programa de mobilitat temporal per als treballadors públics 
de l’Agència Tributària de Catalunya entre les diferents administracions tributà-
ries.

Bé, els convido a que puguin llegir, analitzar i veure aquest nou pla. I ara, doncs, 
resto a la seva disposició per a totes les preguntes, comentaris o observacions que 
ens vulguin fer.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, secretària. Vicepresident, vols afegir alguna cosa més? (Pausa.)
Si els sembla..., ha estat una exposició aproximadament de quaranta-tres, quaran-

ta-quatre minuts; per tant, poden fer una exposició sobre uns vuit minuts, amb un 
temps màxim, evidentment, com hem fet sempre, de deu minuts.

Començarem pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Senyor..., il·lustre diputat Jo-
sep Maria Cano.

José María Cano Navarro

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, moltes gràcies, senyor vicepresident i 
senyora Espasa, per l’explicació d’aquest estudi, o d’aquest informe.

En primer lloc, ens hagués agradat tenir l’informe que s’ha presentat en aquesta 
compareixença amb una mica més d’antelació, per poder-lo treballar i fer les pre-
guntes amb la informació prèvia a lo que es parlava avui en aquesta comissió.

En segon lloc, el que vull és mostrar tot el nostre respecte i reconeixement als 
empleats públics que treballen en la prevenció i la reducció del frau fiscal. La meva 
anàlisi farà referència a decisions polítiques, a com gestiona els recursos el Govern i 
com estableix les prioritats. En cap cas fa referència a la seva gran tasca.

Bé, en primer lloc, de la lectura i l’anàlisi de l’informe es dedueix clarament que 
el seu departament fa un ús de l’Agència Tributària catalana que no té com a prioritat 
millorar la prevenció i la reducció del frau fiscal; un frau fiscal que atempta contra 
la igualtat i l’equitat, i que per combatre’l hauria de ser un dels pilars de la gestió tri-
butària, però que en mans, en aquest cas, d’un govern secessionista com és el seu, el 
frau passa a ser un element i un objectiu totalment secundari, de la mateixa manera 
que la resta de problemes que té la ciutadania.

L’informe ens mostra que del que realment estan preocupats i ocupats és de con-
tinuar preparant estructures d’estat –lo que el senyor Oriol Junqueras anomenava 
«estructures d’estat»–, per si han de donar un altre cop a la democràcia, com el que 
ja van perpetrar. Veiem que, dins de la gestió tributaria del seu departament, són 
dos les prioritats, i cap d’elles té a veure amb la reducció d’aquesta «lacra» que és el 
frau fiscal. La seva primera obsessió i prioritat és la d’apropiar-se del cens de contri-
buents catalans i recopilar totes les dades tributàries. Dic «totes». No només d’aque-
lles que són legítimes per gestionar correctament els impostos propis i que gestiona 
la Generalitat; també d’aquelles que no són necessàries per a aquesta tasca, però que 
els són imprescindibles per al segon intent de cop.

La segona obsessió que detectem és la creació d’una hisenda catalana sobredi-
mensionada, una hisenda del procés, una hisenda no per gestionar de manera eficaç i 
eficient els 3.000 milions d’euros actuals dels impostos propis i cedits que gestiona la 
Generalitat, una hisenda no només per tenir la clau de la caixa, sinó que el que volen 
és tenir la clau de la caixa, però la volen tenir per canviar el pany, amb un intent de 
consumar la dèria d’uns polítics egoistes i insolidaris que volen aixecar una frontera 
a la solidaritat.

Per tant, les primeres preguntes que li vull fer, senyor vicepresident, estan rela-
cionades amb el que es desprèn d’aquest informe. 
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En primer lloc, gestionen el pressupost de l’Agència Tributària de Catalunya per-
què estigui preparada per recaptar dotze vegades més l’import dels impostos que 
recapten actualment?

I la segona pregunta seria: estan destinant recursos materials i humans per fer un 
cens de tots els contribuents catalans, que contingui tota la seva informació fiscal i, 
sigui o no rellevant, per gestionar els impostos propis i cedits? És a dir, acumulen 
i sistematitzen dades fiscals dels catalans que no necessiten per a la gestió dels tri-
buts? Aquesta seria la segona pregunta. Perquè això, a més de ser un frau, significa 
que estan malbaratant els recursos de tots els catalans i, per tant, estan gestionant 
ineficaçment, i que en lloc de reduir el frau fiscal, són vostès els que estan actuant de 
manera fraudulenta i deslleial amb els catalans i amb la resta d’espanyols.

Passo a entrar ara una mica en el fons de l’informe. En primer lloc, de les dades de 
l’informe i de les dades de recaptació es dedueix que la recaptació ha pujat un 28 per 
cent, si comparem l’any 2015 amb l’any 2018, però aquesta pujada de la recaptació no 
ha implicat que s’hagi aconseguit aflorar més frau fiscal. La realitat és la contrària: 
el frau descobert es redueix en quasi un 4 per cent respecte al 2015. Deuen coincidir 
amb mi que no té cap lògica, a priori, que augmenti la recaptació, que es mantingui 
l’estimació del gap fiscal, com diuen els seus informes, però que no s’aconsegueixi 
aflorar un import superior de frau a mesura que millora l’economia i augmenta la re-
captació. Per tant, entenc que no s’estan assolint els objectius del pla.

Una altra dada que ens donen és que, al optar per internalitzar la gestió dels 
principals impostos, van millorar la recaptació en un 13 per cent; això fa referència 
a l’any 2017, si no m’equivoco. Però, clar, a l’anàlisi de les dades veiem que l’incre-
ment es centra en l’ITP i a l’AJD en un any en què van incrementar el tipus fins a un 
11 per cent, i que els preus immobiliaris pujaven; per tant, no era fruit de la interna-
lització de la gestió, sinó que era fruit de com evolucionava l’economia.

D’altra banda, veiem que baixa la recaptació dels tributs propis i el document no fa 
referència als mitjans que es destinen a la seva gestió, recaptació i control. I, per tant, 
també li voldria preguntar si cobreix, la recaptació de tributs propis, totes les despeses 
que tenen la gestió, recaptació i control, perquè dona la sensació que no ho cobreix. 

I sobre els sistemes informàtics també els volia preguntar si consideren que són 
eficients, mantenint tots aquests sistemes informàtics de gestió.

Sobre els serveis d’ajuda al contribuent també m’agradaria saber, senyor vice-
president, com valora que els ciutadans cada cop utilitzin menys els serveis d’ajuda 
oferts per l’agència. Per exemple, ens trobem que les sol·licituds per a la valoració 
prèvia d’immobles van ser 29 el 2015, 17 el 2016, 14 el 2017 i només 7 el 2018. La 
realitat és que, en lloc d’una administració propera al ciutadà, ens estem trobant 
amb una administració llunyana i burocràtica.

Afirmen també que busquen la sensibilització dels catalans per fomentar les bo-
nes pràctiques i el compliment voluntari dels contribuents. Per tant, també li volia 
preguntar si pensa, senyor vicepresident, que donar privilegis a corruptes, com és 
el cas del senyor Oriol Pujol, és un bon exemple per als catalans. Es pot confiar en 
un govern que dona tracte de favor als defraudadors? Perquè no hi ha una cosa que 
erosioni, sincerament, més la cultura impositiva d’una societat que veure no només 
la corrupció, veure també la impunitat davant d’aquestes actuacions fraudulentes.

Després faré més intervenció.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, la il·lustre diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies al vicepresident, a la secretària d’Hisenda i 
al director de l’agència tributària, per ser avui aquí i per donar resposta, és veritat, a 
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aquella moció que es va aprovar i que, doncs, demanava al Govern, i en aquest cas al 
vicepresident, comparèixer en comissió per explicar-nos el balanç del pla que s’aca-
ba, o que ja s’ha acabat el 2018, i presentar els objectius del següent. És veritat que 
podríem haver tingut abans l’informe, per haver-nos-el mirat amb atenció, però en tot 
cas s’agraeix l’esforç que han fet, perquè realment hi ha molta informació i molt deta-
llada, i crec que cal agrair aquesta informació que ens fan arribar i que han treballat.

Miri, jo no tindré aquest to del diputat Cano, tot i que vostès saben que nosaltres, 
el Grup Socialistes, i en concret jo mateixa vaig ser molt dura amb el canvi de ges-
tió que es feia pel que fa a les oficines liquidadores dels registradors i d’internalitzar 
aquesta tasca. Sempre vaig pensar que no ho estàvem fent prou bé i que aquestes 
transicions són molt complicades, i que, per tant, tenint en compte la feina que esta-
ven fent aquestes oficines, amb un personal, amb una capacitat molt important d’ana-
litzar les autoliquidacions, que feien un cent per cent de l’anàlisi dels expedients, em 
semblava, doncs, bé, que potser haurien d’haver-ho fet d’alguna altra manera, no?, 
vaig ser molt crítica en aquell sentit. Com que això té molt a veure amb el tema del 
que avui parlem, que és justament el frau i com fem aquesta inspecció, després hi 
entraré.

També vam ser molt crítics amb l’aprovació de la Llei del Codi tributari; de fet, 
nosaltres no la vam votar favorablement. Hi han algunes coses que no vam acabar 
de compartir amb el Govern en aquell moment, i ara, veient el balanç que ens fan, 
no sé si realment, doncs, teníem raó amb la nostra posició, no?

Primer, perquè parlen vostès molt de mesures sobre implicació social. I és veri-
tat, no?, una certa conscienciació social, nosaltres creiem que és important i que això 
s’ha de fer. Però tampoc creiem que sigui la gran prioritat que ha de tenir l’agència 
tributària. És veritat que en aquella llei s’aprovaven els consells fiscals, etcètera, els 
col·laboradors, i tot això sembla que ho estan fent. Però hi ha alguna frase en les con-
clusions de l’informe que diu que..., quan parla, no?, sobre..., al final diu: «Ha de ten-
dir, l’Administració tributària, a reduir, no per una relaxació en el control, sinó per 
un augment de la conscienciació fiscal.» Jo..., vostès són molt..., no ho sé, tenen molta 
fe, diguéssim. Jo crec que és molt difícil que la reducció del frau fiscal vingui per la 
conscienciació, jo crec que ha de venir bàsicament pel control. Podem fer conscien-
ciació fiscal, i n’haurem de fer; probablement, en comptes d’anar..., en l’informe previ 
nosaltres teníem trenta i escaig escoles, doncs s’haurà d’anar a dues-centes, no?, i a 
poc a poc anar conscienciant. Però aquesta és una feina de formigueta que ens cos-
tarà molt que realment això tingui un fruit positiu, perquè, bé, no sé si perquè som 
un país llatí, o pel que sigui, però realment aquests temes..., costa molt. Hem de tre-
ballar-ho, hi estic d’acord, però no crec que aquest sigui l’objectiu primer per reduir 
el frau fiscal.

I aquí entren, una mica, les meves preguntes, no?, sobre el control tributari, que 
a nosaltres ens sembla molt important. En alguns informes que havien aparegut, 
vostès posaven com a objectiu, per acabar el 2017 –em sembla que el 2017– amb un 
total de treballadors de l’agència de vuit-cents. Avui la senyora Espasa ens deia que 
estem a 725, per tant..., i això ho podem mirar en alguns documents que vostès ens 
havien fet arribat. Per tant, no estem en l’objectiu que ens havíem plantejat a finals 
del 2017, i ha passat un any i mig. Jo els vull preguntar..., a mi això em preocupa, no 
perquè cregui que l’agència tributària s’ha de fer gran per aquests motius que deia el 
Josep Maria Cano, però sí que és veritat que si nosaltres internalitzem la gestió dels 
impostos que abans feien les oficines liquidadores hem de tenir més personal per fer 
això. I si volem fer un bon control tributari hem de tenir més personal.

Llavors, m’agradaria preguntar-los: estem molt per sota de les seves previsions?, 
segons la informació que jo tinc. I, en tot cas, quin és el seu pla per créixer en recur-
sos humans? En la moció que vam aprovar era un dels temes que apareixia, poder 
una mica amagat, perquè vam fer una transacció amb el senyor Salvadó, que sap ne-
gociar molt bé, eh?, i llavors ell ho va com amagar, però apareix, no?, i diu que han 
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d’augmentar els recursos per afrontar la inspecció fiscal, que venia a dir: «Bé, sí, sí, 
tot això està molt bé, la conscienciació, però més inspectors.» Aleshores, m’agrada-
ria saber en quin punt ens trobem en aquests moments, si hi ha una voluntat de fer 
créixer el personal, perquè és l’única manera, creiem nosaltres, que a curt termini 
pugui decréixer el frau.

Clar, les dades que vostès ens diuen de com hem aflorat una part del frau, aquests 
740 milions en quatre anys..., clar, hi ha uns anys que no ho gestionàvem pròpia-
ment des de l’agència, aleshores es feia des de les oficines liquidadores. Entenc que 
el 2017 ja era l’agència tributària, 2017 i 2018, o més aviat potser només 2018, no? 
I, per tant, bé, crec que és important saber quins són els plans de creixement per po-
der fer front a aquest control tributari.

M’ha sorprès en l’informe, també, i m’agradaria que m’ho expliqués amb una 
mica més de detall..., vostès posen que amb les relacions amb l’agència espanyo-
la, amb l’agència tributària espanyola, no han assolit els objectius que ens havíem 
plantejat, no? Ho expliquen..., però no. M’agradaria que entressin una mica aquí, 
perquè, bé, dintre de les nostres possibilitats, si podem ajudar a que les coses can-
viïn, doncs ho farem; ja saben que nosaltres sempre estem disposats a que les coses 
funcionin millor. Per tant, si pot entrar, senyora Espasa, una mica més al detall de 
què ha passat, aquest «no l’hem assolit», perquè en algunes accions diu: «Bé, asso-
lit parcialment.» No, aquí no l’hem assolit. Volíem saber què ha passat i si podíem 
ajudar una mica més.

Amb relació a l’estudi que van fer el 2014 amb la Universitat de Barcelona, i crec 
que també amb una altra consultora..., Everis, no?, era amb Everis que ho van fer? 
(Pausa.) Jo pregunto: tenen intenció d’anar-ho fent, això, anualment o...? (Veus de 
fons.) El tax gap, sí, l’estudi del tax gap. Perquè, clar, ara tenim dades del 2014, clar, 
ja estem cinc anys enrere, no? Ens agradaria saber si ho pensen fer cada dos anys, 
cada..., bé, que ens ho expliquin una mica per saber..., per veure també l’evolució, que 
per nosaltres, doncs, seria important d’anar-ho comparant. Perquè al final és veritat 
que hem avançat, però estem..., al final, d’aquests 789 milions d’euros que el 2014 
apareixen en el tax gap, bé, sí, n’hem aconseguit 740 en quatre anys, és a dir, que 
anualment un 25 per cent; encara tenim molt camí, no? I, per tant, en aquest sentit, 
nosaltres per això volem pressionar en aquest tema dels recursos humans; en aquest 
aspecte, molt lligat al control tributari, a la col·laboració amb les agències, sobretot 
amb l’agència espanyola, i que ens expliquin això. I crec que bàsicament, doncs, seria 
el que voldríem avui preguntar i aclarir, per..., bé, per fer un seguiment important 
d’aquest tema, que per nosaltres és prioritari.

Deia el senyor Aragonès que en frau fiscal es poden aconseguir més recursos que 
per reformes fiscals. Bé, nosaltres creiem que el frau fiscal permet recaptar i permet 
després una certa justícia fiscal i una redistribució, i, per altra banda, modificar al-
guns impostos ens portaria a aconseguir els mateixos objectius, no? Per tant, si ho 
suméssim tot, doncs, potser tindríem més recursos per a l’educació, per a la sanitat 
i aquestes coses que en aquests moments passen mals moments. 

Per tant, moltes gràcies per les explicacions. Si ens poguessin respondre això, 
doncs estaríem encantats.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada Romero. El diputat David Cid, pel Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem. Té la paraula.

David Cid Colomer

Bé, aquí un petit matís. Jo crec que la fiscalitat té un objectiu principal que és 
redistribuir la riquesa, i, en tot cas, la lluita contra el frau fiscal sí que evidentment 
permet, no?, augmentar la recaptació, però sobretot el que permet és que es complei-
xi la llei. Per tant, jo diria que són dos objectius diferents. 
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En primer lloc, agrair les explicacions del vicepresident, de la secretària d’Hi-
senda, i també agrair la presència del director de l’agència tributària. Jo bàsicament 
volia fer algunes preguntes, també, per tindre, no?, valoracions més acurades sobre 
l’informe que se’ns ha presentat. Agrair que se’ns va fer arribar ahir. En tot cas, si 
faig alguna incorrecció, doncs, em permeto demanar-los que em disculpin, també 
per la manca de temps per poder-lo analitzar, d’ahir per a avui.

Jo una de les preguntes que volia fer era amb relació precisament al que es dis-
cutia ara del tax gap. A mi em sembla una dada molt interessant. Tenim dades de 
l’any 2014, al voltant de 790 milions d’euros. També per acabar de jutjar quin és 
l’impacte real que ha tingut el Pla de lluita contra el frau fiscal 2015-2018. Ho dic 
perquè..., o sigui, ens agradaria saber si és possible o no, si reduïm o no reduïm el 
tax gap, perquè, entre altres coses, pot augmentar molt la recaptació, o pot augmen-
tar la recaptació, en aquest cas, de la lluita contra el frau fiscal, però també pot aug-
mentar perquè l’economia creix i, en tot cas, també està augmentant la recaptació 
dels impostos, tant cedits com propis, per part de la Generalitat, perquè estem, en 
aquests moments, en un moment de creixement econòmic. I, per tant, jo crec que un 
dels elements que seria interessant per jutjar, en aquest cas, l’impacte, en termes no 
només absoluts..., que jo crec que en termes absoluts és important, jo crec que cal 
posar-ho en valor –estem parlant del voltant de 740 milions d’euros en el pla. Però 
jo crec que també seria interessant que poguéssim tindre aquesta dada –no ho sé, 
també es preguntava ara quan està previst publicar la nova dada– i, en tot cas, també 
quina periodicitat se li vol donar al nou pla, perquè crec que és una dada molt inte-
ressant també per conèixer exactament quin és l’impacte que estan tenint, en aquest 
cas, les polítiques de lluita contra el frau fiscal per part de l’Administració pública. 
I jo crec que els hi hem d’agrair, perquè tant de bo ho fessin totes les administra-
cions, no només, en aquest cas, la Generalitat.

També –jo perquè no he tingut temps de mirar-ho, potser sí que està publicat a la 
web, en aquest cas, del Departament d’Economia– estaria bé conèixer no només..., 
o sigui, els anys 2015-2018 quina ha estat la recaptació de la lluita contra el frau fis-
cal, sinó què va passar el 2014, què va passar el 2013, què va passar el 2012. Ho dic 
perquè també podríem veure, no?, si ha augmentat substancialment o no la recapta-
ció..., que –insisteixo en el que deia abans, eh?– també pot ser una xifra enganyosa, 
perquè també estàvem parlant d’anys d’una forta contracció a nivell econòmic, i, per 
tant, probablement també els ingressos de la Generalitat havien caigut. Però vull dir 
que també seria interessant poder-ho valorar en termes relatius, tant pel que fa al tax 
gap com al que passava en els anys anteriors al període que es va posar en marxa 
aquest pla, que és 2015-2018, també per jutjar-ho a nivell relatiu.

Després, volíem també preguntar al voltant d’algunes de les mesures no assolides; 
de les nou que situen, n’hi han tres específiques que tenen a veure..., amb relació a les 
entitats financeres. Hi han algunes concretes..., que és, no?, sobre el canvi de titulari-
tat dels productes financers –per tant, de tindre’n coneixement per part de les entitats 
financeres–, i l’altre té a veure amb els documents mercantils lliurats o emesos per les 
entitats financeres. En l’informe expliciten que no s’han pogut assolir perquè no hi ha 
hagut una proposta concreta per part de l’Agència Tributària de Catalunya. En tot cas, 
m’agradaria saber quines dificultats hi han hagut, i si en el pla 2019-2022, que entenc 
que sí, estan previstes i si podrem assolir aquestes mesures que es plantejaven. En-
tenc que de les nou mesures que no es van poder assolir, algunes es mantenen, o fins 
i tot la majoria es mantenen com a objectiu en el proper pla. Com que no teníem do-
cumentació no ho podem valorar; en tot cas, quan ens la trametin també ho jutjarem.

Sí que hi ha alguna cosa de matís, quan es parla de les mesures posades en mar-
xa en pedagogia fiscal. Bé, saben que nosaltres no estem massa d’acord en com..., no 
perquè no s’hagi de fer, nosaltres entenem que sí, però no com es fa, en aquest cas, el 
programa d’educació financera a les escoles; entre altres coses, perquè es fa de la mà 
precisament d’entitats financeres, i que a més a més algunes d’aquestes entitats finan-
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ceres –no totes, però algunes–, doncs, tenen vinculacions directes o indirectes amb 
paradisos fiscals. Per tant, a nosaltres ens sembla una mica un contrasentit. És veritat 
que la majoria de grans empreses –pràcticament més del 80 per cent de les grans em-
preses de l’IBEX 35– tenen algun tipus de vinculació directa o indirecta amb paradi-
sos fiscals. Però nosaltres ja els hi hem dit de manera reiterada que creiem que és po-
sitiu que hi hagi un programa d’educació financera a les escoles; creiem que no és la 
millor manera de fer-ho de la mà, en aquest cas, d’algunes entitats bancàries, com 
es fa per part del Departament d’Economia. Ho hem presentat de manera reiterada, 
però en tot cas no em puc estar de dir-ho; entre altres coses, perquè, com deia, algu-
nes d’elles treballen amb..., i és denunciat, entre altres coses, per exemple, per enti-
tats com Intermón Oxfam, o fins i tot per ATTAC o, no?, per la Plataforma per una 
fiscalitat justa, que tenen seus en paradisos fiscals.

I, finalment, els volia preguntar també..., l’altre dia, quan es va aprovar l’impost 
sobre actius no productius de les persones jurídiques, jo vaig fer també, durant la 
meva intervenció, algunes preguntes que em quedaven, i volia aprofitar també, en 
aquest cas, per traslladar-les-hi, perquè inicialment, quan es va posar en marxa, 
quan es va fer el debat a la totalitat, es deia que era un impost sobre les grans for-
tunes, o que podia ser un impost sobre les grans fortunes..., de fet, en el debat so-
bre..., en aquest cas, quan es va produir l’esmena a la totalitat, era un dels arguments 
que es posava damunt la taula pels dos grups proposants, en aquest cas per Junts pel 
Sí i la CUP. L’altre dia, quan vam tindre el debat, es carregava sobretot, en aquest 
cas, no?, la bondat o la possibilitat no en la capacitat recaptatòria, és a dir..., per tant, 
fins i tot se’ns va dir que l’objectiu era que aquest impost tingués recaptació zero, 
perquè hi havia la voluntat de que en el fons el que permetés fos aflorar, no?, en 
aquest cas, actius no productius que en realitat es camuflaven sobre empreses, quan 
eren bàsicament propietats privades, ja fossin vehicles, iots, obres d’art o joies, per 
exemple. I, en tot cas, bé, també ens agradaria saber, una mica, quina és la previ-
sió que tenen, sobretot tenint en compte que el que ens explicaven, el que es situava 
també en el decret, és que haurà de ser un impost autoliquidat, i que a més a més 
volem fer la meritació de l’any 2017, 2018 i 2019 abans, si no vaig errat, de finals del 
mes de novembre d’aquest any. 

En tot cas, també, si hi ha previst per part de l’agència tributària la posada en 
marxa d’una campanya, no sé si de divulgació, de coneixement, de contacte amb les 
empreses, és a dir, de com farem, no?, en tot cas, la publicitació d’aquest nou impost, 
a més a més tenint en compte que estem parlant d’un termini jo diria relativament 
curt de temps, amb l’estiu pel mig. Però, en tot cas, si finalment, com es deia, l’ob-
jectiu és que això suposi o tingui, com a principal –valgui la redundància– objectiu 
l’aflorament, en aquest cas, de frau fiscal, doncs com ho farem i, en tot cas, també..., 
bé, aquestes preguntes se’ns suscitaven l’altre dia al llarg del debat, i entenc que en 
aquell moment al vicepresident no li pertocava, o no va considerar, diguem-ne, res-
pondre’ns, lògicament no és el format parlamentari, però sí que avui volíem aprofi-
tar l’avinentesa, perquè també pogués, si pot, respondre aquestes preguntes.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per un temps màxim de quatre minuts, la diputada 
Maria Sirvent. (Veus de fons.) Màxim màxim, cinc, però ells no els han esgotat; a 
veure si ho podem fer amb quatre.

Gràcies, diputada.

Maria Sirvent Escrig

Gràcies, presidenta. Bé, respecte al control de compliment de l’informe, o sigui, 
del Pla de prevenció i reducció del frau i el foment de bones pràctiques tributàri-
es 2015-2018, que és el que ens hem pogut mirar, perquè no hem pogut arribar a 
mirar-nos el document del nou pla perquè em sembla que no l’hem rebut, hem vist 
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també això que comentava el diputat Cid respecte a les obligacions de les entitats 
financeres. I veiem com el punt 3.a, 2.15, aquest de l’obligació de subministrament 
periòdic d’informació per part de les entitats financeres sobre els documents mer-
cantils que hagin lliurat o emès, també va relacionat amb el punt 3.b, 2.6, que és el 
control sobre els documents mercantils tramitats per les entitats financeres. És una 
pregunta, eh? És a dir, suposo que un va lligat amb l’altre, perquè si no es té una in-
formació no es pot controlar la següent.

I, per altra banda, respecte al canvi de titularitat dels productes financers, en-
tenem que és molt important avui, per a la ciutadania, poder també tenir aquesta 
informació, tenint en compte el que estan fent les entitats financeres respecte a de-
terminats drets.

I, per altra banda, també veiem que, quant al control i la investigació sobre els 
professionals de les subhastes amb relació a les adjudicacions no declarades, tampoc 
s’ha pogut assolir, i també entenem que és important.

Per últim, i respecte a l’intercanvi d’informació amb transcendència tributària 
amb l’agència estatal, nosaltres entenem que és important fer aquesta reforma de 
l’impost de patrimoni que tingui un efecte censal sobre la riquesa al nostre país, ja 
que amb les bases imposables actuals es permet que, a partir d’un cert topall, per-
sones amb riquesa concreta no hagin de presentar ni pagar l’impost, de manera que 
es perd una part d’informació que seria molt vàlida i que seria molt valuosa i molt 
important per tenir un cens real de la distribució i la quantitat de patrimoni, i, per 
tant, informació que pot servir en posteriors investigacions de frau fiscal.

Sé que hi ha hagut aquest..., l’impost d’actius no productius, que es va aprovar en 
l’anterior Ple amb aquelles modificacions, que també tindrà aquestes conseqüències, 
però entenem que aquest no és suficient i no és aquella reforma de l’impost de patri-
moni que nosaltres haguéssim volgut, malgrat que vam arribar a un acord respecte 
a aquest impost, que ja entenem que és interessant.

Per altra banda, el Govern es va comprometre, mitjançant una proposta de resolu-
ció que vam presentar el 23 de maig de l’any 2016, a la creació d’un mecanisme català 
de prevenció i lluita contra el frau fiscal i contra la corrupció, que seria independent 
del Govern i retria comptes anualment davant del Parlament de Catalunya respecte a 
la seva activitat, i que tindria la funció d’actuar de mecanisme de coordinació i d’in-
teroperabilitat entre la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, 
l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya i l’agència tributària. Em sembla que en això 
es va quedar en una reunió que es va fer en un moment puntual, però que finalment 
no s’ha acabat desenvolupant, i nosaltres entenem que és una mesura molt interessant.

Per altra banda, i respecte al pla nou de l’any 2019 en endavant, no sé si s’ha 
pensat alguna mesura o si ja estan establerts aquells casos o procediments judicials 
vinculats a delictes de frau fiscal que hagin tingut una afectació directa a l’Admi-
nistració en els que la Generalitat es presentarà com a acusació particular, i, per al-
tra banda, si s’ha valorat la possibilitat de comparèixer com a acusació popular en 
procediments judicials relatius a delictes de frau fiscal que són d’especial gravetat i 
d’especial rellevància.

Per altra banda, entenem que també podria ser una bona mesura, de cara a aquest 
nou pla, que el Govern de la Generalitat es comprometés a no establir contractes pú-
blics ni a acceptar a concursos empreses que tinguin filials a paradisos fiscals, amb 
la finalitat de donar un bon exemple, o, en el seu defecte, fer-ne una discriminació 
negativa, donat el desavantatge competitiu en el que incorren aquest tipus d’empre-
ses al tenir una factura fiscal molt més baixa que les altres que no realitzen aquest 
tipus de pràctiques. I, per tant, entenem que hi hauria d’haver codis ètics aprovats en 
aquest sentit.

Respecte al tax gap, em remeto al que ja ha dit el company Cid, que tenim l’úl-
tima xifra de 790 milions d’euros, però no tenim aquesta evolució i l’impacte real...

Fascicle segon
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La presidenta

Deu segons, diputada.

Maria Sirvent Escrig

...d’aquesta elusió. Ja acabo, presidenta.
I, per altra banda, entenem que seria necessari també introduir, en la contractació 

administrativa, mesures que impedeixin accedir a recursos públics a les empreses 
amb seus o amb filials en paradisos fiscals, que seria una altra mesura complemen-
tària a la que ja havia comentat anteriorment.

Gràcies, presidenta. 

La presidenta

Gràcies, diputada. El torn del Subgrup del Partit Popular, el diputat Santiago 
Rodríguez. 

Gràcies.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Em permetran a mi també començar amb una felicitació amb 
relació a allò que ha estat una crítica per part d’algun grup, no?, que és el fet de dis-
posar de l’informe que vostès han presentat avui amb antelació. Jo crec que és inè-
dit. Sincerament, jo crec que és inèdit i, per tant, val la pena felicitar-los de que ens 
hagin presentat aquest informe sobre aquest Pla de prevenció del frau amb una certa 
anterioritat. Si a més a més ja ens haguessin facilitat també el pla del 2019 - dos mil 
no-sé-què ja hagués sigut la bomba, però com a mínim –com a mínim– no els po-
dem recriminar, no els volem recriminar, per part del nostre grup, que ens hagin 
 facilitat la informació, ni que sigui amb un curt espai de temps.

Però, en qualsevol cas, sí que ha sigut un espai de temps suficient com per poder 
fer i buscar les dades que els companys no han trobat, no han buscat o no s’hi han 
entretingut. Jo sí que les he buscades, i per això les dono: 2012, recaptació global 
de mesures contra el frau, 173 milions; 2013, 165; 2014, 172; 2015 –i aquí ve la pri-
mera pregunta–, segons la Memòria de l’Agència Tributària de Catalunya, 202 mi-
lions; segons la memòria que vostès ens han presentat avui, 190 milions. I aquesta 
és la primera pregunta: a què ve aquest gap entre la memòria de l’agència tributària 
i l’informe que ens han presentat vostès avui? No és irrellevant, la pregunta, en l’any 
en concret, perquè és precisament l’any 2015, el 9 d’abril del 2015, que la Junta de 
Govern de l’Agència Tributària de Catalunya aprova per primera vegada un pla plu-
rianual de lluita contra el frau, que és el que estem avaluant en el dia d’avui –no ho 
fa, per cert, el conseller Junqueras, que no era conseller fins al gener del 2016; ho fa 
el conseller Mas-Colell. Però hi ha aquest gap el 2015. I és important, és rellevant, 
perquè si donem per bones, i no veiem de moment res que ens impedeixi donar per 
bones les dades que dona la Memòria de l’Agència Tributària de Catalunya, seria la 
recaptació «tope» de lluita contra el frau. Perquè el 2016 –i aquí sí que coincideixen 
les dades–, la recaptació és de 170 milions; 2017, 196; 2018, 183.

Insisteixo que són rellevants les xifres del 2015, perquè junt amb la presentació 
del Pla de prevenció del frau, de lluita contra el frau, etcètera, també el conseller 
Mas-Colell diu: «Escolti’m, i necessitem personal d’inspecció.» I xifra el personal 
d’inspecció en 114 persones –abril del 2015–, quan en aquell moment l’Agència Tri-
butària de Catalunya disposa de 349 persones en plantilla, i el 2018 n’hi han 725. Ja 
sé que no totes estan dedicades a la inspecció i a la lluita contra el frau, però sí que 
la quantitat de personal que s’ha dedicat a la lluita contra el frau és bastant superior 
enguany que lo que era el 2015, i en canvi les dades de recaptació, jo no diré que 
siguin..., evidentment, són positives i són les que són, i estic convençut de que no hi 
ha hagut, ni molt menys, cap mena de deixadesa en aquest sentit; al contrari, hi ha 
hagut una voluntat, i em consta.

I acabaré la intervenció amb un exemple que em sembla com a mínim criticable, 
i ho faré. No estic dient això. El que sí que estic posant en evidència és que detecto 
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un cert cofoisme en la presentació de resultats d’aquest pla, que quan analitzem les 
dades i quan analitzem l’evolució històrica no veiem raons per a aquest cofoisme. 
I per això ens hagués agradat poder avaluar també el pla que vostès presenten de 
futur, per veure quins canvis s’introdueixen en aquest actual pla, per tal de corregir 
aquesta tendència. Perquè a més a més és cert que s’ha produït que, fruit de la recu-
peració econòmica, hi ha un major nivell de recaptació, i ens imaginem que segura-
ment també –i això és ficció–, potser també del frau. I si això és així, amb l’evolució 
de la recaptació per les actuacions de la lluita contra el frau...

La presidenta

Deu segons, diputat.

Santi Rodríguez i Serra

...doncs no sembla que vagin en el bon camí. 
I aprofito aquests darrers deu segons per criticar l’assetjament, des de que l’Agèn-

cia Tributària de Catalunya té la gestió de l’impost de transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats, a què sotmeten els establiments de restauració de Cata-
lunya, la persecució, demanant dades als ajuntaments de quins bars, quins «baretos» 
han demanat una llicència per posar una taula i unes cadires al carrer, per exigir-los 
el pagament de l’impost d’actes jurídics documentats o transmissions patrimonials 
per aquesta concessió administrativa. Cregui’m, deu estar emparat per la llei, però 
això no passa enlloc de tot Espanya, només passa aquí... 

La presidenta

Gràcies.

Santi Rodríguez i Serra

...que s’assetja... 

La presidenta

Gràcies, diputat. 

Santi Rodríguez i Serra

...i es persegueixen els establiments de restauració.

La presidenta

Moltes gràcies. Té el torn ara el Grup Parlamentari Republicà, el diputat Lluís 
Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Moltes gràcies, presidenta. Bé, vicepresident i secretària i director i la resta de 
membres de la Secretaria d’Hisenda que ens acompanyen... Òbviament, avui fa un 
goig personal poder compartir aquesta sessió amb el vicepresident, però ja hi com-
partim moltes coses amb el vicepresident i moltes estones, i no tenim tanta oportu-
nitat amb la resta de l’equip de la Secretaria d’Hisenda i de l’agència tributària i, per 
tant, fa un goig especial poder compartir aquesta sessió amb tots vosaltres, extraor-
dinàries persones i sobretot molt millors professionals encara que no pas persones, 
i no deu ser perquè no són bones.

Bé, en tot cas avui tractem un dels temes..., el frau fiscal és un dels temes que 
és un dels indicadors més importants de la qualitat democràtica i de la maduresa 
d’una societat. Un país avançat és aquell que ho demostra amb la consciència fiscal. 
I l’Agència Tributària catalana sempre ha sigut una agència rigorosa i ha fet una feina 
extraordinària i això ho fa des de l’any 2008, quan és constituïda. Però, òbviament, 
amb el pla, amb el balanç del pla que avui es presenta i amb el conjunt de totes les 
mesures que s’han portat a terme, marcades amb el desplegament de l’agència tri-
butària, han permès fer un salt endavant a l’agència tributària, a l’Administració 
tributà ria del nostre país, que esperem, i n’estem convençuts, que en uns quants anys 
acabaran convertint Catalunya en un país referent en cultura i en consciència fiscal, 
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o si més no aquest ha de ser un dels nostres objectius com a país, perquè un país so-
lidari com el nostre, cívic com el nostre, un país ben estructurat com és Catalunya, 
ha de ser capaç d’excel·lir en matèria de lluita i de prevenció del frau fiscal. 

En tot cas, el frau fiscal a Catalunya, i especialment en aquests impostos que ges-
tiona la Generalitat, se resumix en aquestes dos xifres que s’han posat damunt de la 
taula: este càlcul del tax gap del 2014 de 790 milions d’euros, que, per cert, va ser 
calculat per la Universitat de Barcelona –m’ha semblat que algú feia referència a algu-
na altra institució; va ser la Universitat de Barcelona qui va fer el càlcul del tax gap–, 
i l’altra xifra és els 740 milions d’euros que s’han treballat i que han aflorat durant 
aquests últims quatre anys dins del marc del desenvolupament d’aquest pla de preven-
ció. Són dos xifres que són importants pel simple fet de tenir-les, i és un luxe tenir-les, 
perquè no hi ha cap altra Administració tributària al conjunt de l’Estat que avui tingui 
el càlcul del tax gap. I, per tant, això és fonamental i evidencia un tarannà, una vo-
luntat de transparència, d’explicitar les xifres. I, per tant, em sembla que és important 
que siguem conscients que tenir-les té una transcendència perquè et permet marcar-te 
els objectius, no d’allò que aflora sinó d’allò que et fa falta per aflorar.

I voldria fer una referència a la intervenció del diputat Santi Rodríguez, perquè..., 
felicitar-lo pel rigor, perquè altres intervencions no han parlat de coses concretes ni 
de xifres concretes, i em sembla que és important el rigor que ha aportat. En tot cas, 
només una consideració –i segurament tindran oportunitat, el conseller i la secretària, 
de poder respondre-li–: l’objectiu del frau és que cada any en detectem menys; mala-
ment rai si cada any en detectem més. I, per tant, a mitjà termini, Catalunya..., una ve-
gada vas aflorant frau, vas induint a que el contribuent cada vegada defraude menys, 
perquè és conscient que té una agència tributària que és eficient i que, per tant..., de 
forma induïda, el frau ha d’anar reduint-se. Per tant, la pregunta no és per què no in-
crementem la recaptació del frau fiscal, sinó per què no la disminuïm, que hauria de 
ser l’objectiu, i això seria evidència de que Catalunya té una millor cultura, una millor 
consciència fiscal. Però en tot cas, ho repetixo, agrair-li les xifres i el rigor amb el que 
ha fet la seua intervenció.

En tot cas, algunes reflexions sobre el que s’ha presentat. Evidentment, qualsevol 
agència tributària que tinga voluntat d’excel·lir ha de treballar en aquestos dos àmbits: 
en facilitar el compliment de les obligacions tributàries en fase voluntària, i, per altre 
costat, ser més eficients i més eficaços en aquest control i detecció del frau. I tant una 
cosa com l’altra és important. I és molt important facilitar el compliment de les obli-
gacions en fase voluntària. I això no només passa per algunes xerrades a les escoles, 
com s’ha comentat, sinó que és un projecte molt més ambiciós, que és aquesta cons-
trucció de la cultura i de la consciència fiscal del nostre país, que passa per desenvo-
lupar normatives justes, que siguen percebudes per la societat com a justes, que passa 
perquè també siguen percebudes com a no confiscatòries, que passa per la proximitat.

I aquí s’ha fet un pas importantíssim endavant amb aquests 203 punts d’atenció al 
contribuent, a través de la finestreta única de les trenta-dos oficines, a través de siste-
mes informàtics cada vegada més amistosos amb el contribuent, més fàcils d’emprar, 
i alguns dels projectes que estan en marxa acabaran també fent un salt qualitatiu molt 
important a l’agència tributària per facilitar la tramitació telemàtica; este salt del 25 
per cent al 81 per cent que ha explicat la secretària d’Hisenda és un salt importan-
tíssim. I, per altre costat, mesures en l’àmbit de facilitar la col·laboració dels inter-
mediaris fiscals, que també són elements importants. La xifra de passar del 91 al 94 
per cent de compliment en voluntària, em sembla que evidencia que anem pel bon 
camí, evidencia que anem tots plegats construint aquesta cultura fiscal al nostre país.

I, en segon lloc, ser més eficients i més eficaços en la lluita contra..., i la detecció 
i en el control sobre el frau fiscal; eficàcia que hem..., i que s’està aconseguint a tra-
vés del desplegament de l’agència tributària. I aquest desplegament ha permès inte-
grar totes les fases..., dins de la mateixa agència tributària, totes les fases del sistema 
i de la gestió tributària. Haver incorporat les oficines liquidadores, i, per tant, portar 
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a terme les fases d’autoliquidació i liquidació dins de la mateixa Agència Tributària 
catalana; la inspecció, la recaptació via executiva, que anteriorment era subcontrac-
tada a l’Agència Tributària espanyola; integrar totes aquestes fases en una mateixa 
institució ens permet disposar d’una visió global del contribuent i, per tant, ser molt 
més eficients i eficaços en la lluita contra el frau fiscal.

L’increment dels recursos humans són conseqüència, òbviament, de la internalit-
zació i de la integració de tots aquests serveis tributaris que estaven externalitzats, 
i que suposo que ara tindran oportunitat de contestar. Malauradament, encara, Ca-
talunya –encara que alguns repetixen el mantra sistemàticament– avui és la tercera 
comunitat autònoma de l’Estat amb menys treballadors en l’àmbit de l’Administració 
tributària. Per tant, aquest mantra del sobredimensionament evidentment respon a 
que no s’han mirat les xifres comparatives amb la resta de comunitats autònomes de 
l’Estat, tenint present, a més a més, que Catalunya està molt per damunt en xifres ab-
solutes de recaptació en termes comparatius, també, amb la resta d’administracions 
tributàries de la resta de comunitats autònomes.

I el zel, també, en l’àmbit dels sistemes d’informació ha permès i ha de permetre 
ser molt més eficients en la lluita contra el frau. El futur no està en la intensificació 
dels recursos humans, sinó en la qualitat dels sistemes tecnològics i, evidentment, el 
fet d’haver internalitzat la recaptació executiva també és un salt qualitatiu com a ad-
ministració tributària, un salt que ha de permetre ser molt més eficients en la lluita 
contra el frau fiscal.

I finalment, també, òbviament, fer tot això no només amb eficàcia, sinó també 
amb eficiència. I em sembla que des de finals d’any tenim l’oportunitat de consultar el 
balanç i l’informe del desplegament de l’Administració tributària catalana, tot aquest 
desplegament territorial, quant a recursos humans, que ha permès aconseguir allò que 
en diem «l’eficiència»: fer tot allò amb menys recursos, fer tot el que necessitem fer 
amb menys recursos econòmics. I tal com queda ben detallat a l’informe que poden 
disposar al web de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es planteja una re-
ducció, un estalvi de 23 milions d’euros de mitjana com a conseqüència de la interna-
lització i del desplegament de totes aquestes funcions. Per tant, eficiència i eficàcia en 
totes les funcions que porta a terme l’Administració tributària del nostre país.

I, en tot cas, evidentment s’han plantejat eines, en el nou pla, que ens han de per-
metre avançar en la transparència –que em sembla fonamental. Aquest element de 
publicitar els grans defraudadors és un element que també mos ha de permetre re-
forçar la consciència fiscal; eines de bon govern; eines en l’excel·lència en la gestió, i 
especialment –ja ho saben alguns dels companys que són aquí– uns dels deutes pen-
dents de poder acabar construint aquesta governança de dades, de poder disposar 
d’una eina molt més eficient amb el frau fiscal, i en l’àmbit internacional, en l’àmbit 
patrimonial, elements que han de permetre a l’Administració tributària catalana es-
tar en estos moments en disposició de fer aquest salt qualitatiu d’anar molt més enllà 
i de ser un referent en l’àmbit de les administracions tributàries del conjunt del nos-
tre entorn geogràfic. 

En tot cas, ho deixaria aquí, i si després tenim oportunitat de poder tornar a in-
tervenir també m’agradaria poder respondre algunes de les intervencions que s’han 
portat a terme.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per acabar aquest torn d’intervencions, i en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat Francesc de Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Sí; moltes gràcies, presidenta. La veritat és que teníem dues prèvies abans de co-
mençar, n’hem afegit una tercera, perquè hem vist grups en aquesta comissió que en-
certadament s’han sentit ofesos quan s’ha fet servir la paraula «mentider», però al cap 
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d’una intervenció hem sentit que es referien a d’altres grups com a egoistes o insoli-
daris, i ens agradaria que, tal com hem acordat sempre en comissió i en ple, aquesta 
mena de referències puguin ser eliminades, que quan parlem entre nosaltres intentem 
establir un diàleg polític. Més encara quan el fet de mentider pot ser objectivament 
cert. Si a algú li diu a aquest diputat que té el nas petit, és un mentider confés, i, per 
tant, ja ho podríem dir. I, per tant, hem d’anar amb compte en quan ens ofenem i en 
quan no.

En segon lloc, ens volíem afegir al vicepresident quan tenia un record per al vi-
cepresident Oriol Junqueras. Quan parlem d’aquests períodes, quan parlem d’aques-
tes feines realitzades, doncs, tenim molt present el vicepresident Oriol Junqueras, 
i aquesta feina en el marc del Govern del president Puigdemont, per garantir un 
futur de progrés i un futur de llibertat per al conjunt de la societat catalana. I diem 
que avui ho diem d’una forma potser més emocionada, perquè ahir vam sentir en 
aquest judici farsa com en un estat que es pretén una democràcia, que mai va jutjar 
el feixisme, ahir vam haver d’empassar-nos com feixistes confessos volien jutjar de-
mòcrates. I, en aquest sentit, ens mantenim amb aquest record i amb aquesta anor-
malitat manifesta, que malgrat aquesta gestió, mentrestant, que fa aquest Govern, 
d’aquest Govern que governa, vivim una absoluta anormalitat política.

I la tercera prèvia que volíem fer, i que va molt lligada amb aquesta anormalitat, 
és que l’eficàcia i l’eficiència que volem en el camp fiscal, i que hem de continuar 
treballant, són incompatibles amb el dèficit fiscal, i que ens sembla difícil abordar 
aquesta qüestió sense tenir en compte també que si hi ha 16.000 milions que una 
administració recapta a Catalunya i que ja no tornen mai, doncs ja pot fer tot l’esforç 
que vulgui aquesta conselleria, tots els esforços del món, que no tindrem un sistema 
fiscal just.

Per tant, constatar que estem en el marc d’un estat que és ineficaç i que és inefi-
cient, que el dèficit fiscal sempre acaba sent dèficit social, i que més enllà d’aquesta 
gestió del mentrestant, que us agraïm i que valorem, i específicament amb aquest 
pla que ens heu presentat avui, l’objectiu d’aquest Govern és proporcionar mitjans 
polítics, també mitjans econòmics, perquè la societat catalana compti amb un estat 
que ha de ser eficaç i eficient perquè el mereix i perquè el vol.

Per tant, acceptem, evidentment, que una forma d’anticipar les pràctiques repu-
blicanes, d’anticipar la república, són propostes com la que heu fet avui, però que 
siguin això, una forma d’anticipar-ho.

Sobre el pla que ens heu presentat, ens agrada especialment el concepte d’una 
administració que anticipa sensibilitzant i que finalment fa servir les eines que to-
quen quan toca i quan troba les irregularitats. Però en aquest sentit, en el marc de 
la prevenció del frau, ens ha semblat especialment interessant aquest foment de la 
cultura tributària, aquesta conscienciació social.

Hem parlat de moltes xifres, però n’hi ha algunes que a nosaltres ens han sorprès 
molt agradablement, que són aquests dos mil alumnes d’educació secundària que 
han estat informats i que han estat treballats; la visita a les escoles que fa l’agència 
tributària. I en aquest sentit ens afegim també al que ha dit algun altre grup, en el 
sentit que afortunadament aquest país té una societat civil organitzada molt potent 
i que hi han associacions i organitzacions que són referència també des de la gestió 
ètica dels pressupostos, pressupostos participatius amb els ens locals, etcètera, i que, 
per tant, una forma de fer entendre per què una bona gestió del sistema tributari i 
una bona participació de la ciutadania en el seu sistema tributari fa, doncs, que, 
això, tinguem una societat de progrés. En aquest sentit, animar-vos a que ho tireu 
endavant també en aquest segon pla que ens heu anunciat avui.

Evidentment, hi ha una part de feina feta, que sí que l’heu comptabilitzat i que 
l’hem repetit, que són aquests 740,54 milions d’euros que heu detectat, i ens sembla 
que això ja justifica bona part de les expectatives que teníeu quan en el seu moment 
es va posar en marxa aquest pla.
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La implicació social en la prevenció i reducció del frau. Ens sembla destacable 
els quaranta convenis de col·laboració amb col·lectius professionals, especialment el 
del Col·legi de Notaris i el del col·legi de gestors tributaris. Dir-vos si també en aquest 
cas, quan vosaltres us referíeu al desenvolupament de la xarxa Tributs de Catalunya, 
que parleu de tretze convenis amb ens locals, si de cara al nou pla ens ho podríeu 
dimensionar d’alguna manera: si això és molt, si això és poc, si serà més.

Ho explicava ara el diputat Salvadó, quan parleu de dotació de recursos i mitjans 
parleu d’aquests 725 efectius –i insistir en aquest tema de que recaptem més amb 
menys personal– i, per tant, aquesta és una molt bona dada. Ens ha semblat molt 
bona dada el 13 per cent de personal qualificat en aquest creixement, i, per tant, que 
la xifra del que heu fet aflorar és un bon camí, però dir-vos també si teniu aquesta 
perspectiva de futur, de cap a quin creixement voleu i quines són les ràtios que pre-
teneu.

En definitiva, ens agrada un govern que fiscalitza, però sobretot ens agrada molt 
més el Govern que ho fa des d’una perspectiva de retiment de comptes cap a la ma-
joria de la societat que sí que fa les coses bé. Ens agrada aquest model centrat en la 
prevenció, en la implicació i sensibilització social i en el caràcter col·laboratiu dels 
ciutadans. I valorem enormement el compliment voluntari, que heu explicat que s’ha 
situat del 91 per cent, el 2015, fins a aquest 94 per cent el 2018. I, per tant, encorat-
gem el Govern a seguir treballant en el marc del pla del 2019 a 2022. 

I sí que us demanem, per això, que políticament ni transmeteu ni assegureu que 
el nostre marc polític serà el marc autonòmic. Per tant, aquesta idea de gestionar el 
mentrestant, que no ens faci perdre l’objectiu polític que ens ha portat fins aquí, que 
és el mateix objectiu polític que ha portat el vicepresident Junqueras, a qui ens refe-
ríem fa un moment, a la situació en què es troba ara.

Sí que volíem fer una pregunta concreta per acabar, finalment. Vicepresident, us 
voldríem preguntar sobre una qüestió que en el seu moment va ser notícia i que vol-
dríem que valoréssiu si és encertada o no, i és en com afectarà la internalització de les 
tasques que abans feien els registradors de la propietat en la lluita contra el frau fiscal. 
Suposo que ara ja tenim una certa perspectiva perquè ens pugueu respondre sobre això.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Vicepresident, secretària, teniu un temps d’uns quinze, 
vint minuts que podeu necessitar per poder fer aquestes respostes.

Gràcies.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, presidenta. Respondré jo algunes de les preguntes, i després, 
doncs, complementarà el que estimi convenient la secretària d’Hisenda.

Començo pel diputat de Ciutadans, i deixi’m començar per dir que vostè ha fet 
servir expressions que crec que han de ser totalment rebutjades, com l’expressió de 
«cop d’estat». Llavors, jo no penso normalitzar expressions com aquesta; demano 
que es retirin del diari de sessions, perquè crec que els seus posicionaments, que són 
molt legítims, es poden defensar sense utilitzar aquestes expressions, que són ofen-
sives. I si estigués aquí assegut el fiscal del Tribunal Suprem li diria exactament el 
mateix. I encara menys digui que aquest Govern està treballant per a un suposat nou 
cop d’estat. Li recordo que vostès van presentar una querella contra el Govern per 
provocació a la sedició, perquè ens deien que el 21 de desembre estàvem animant la 
gent a impedir la manifestació del Consell de Ministres, i que el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya l’ha desestimat. Per tant, crec que això..., vaja, jo no penso 
acceptar-ho, no penso normalitzar la situació de repressió en la que estem, i crec que 
banalitzar les paraules el que fa és impossible un debat parlamentari en condicions 
d’igualtat, que és el que hem de fer. Ha de defensar vostè els seus posicionaments, 
que són molt legítims, i jo, com que el conec a vostè, o pel que el conec a vostè, crec 
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que no és el seu estil, i que probablement és una marca o una direcció de partit; per 
tant, el convido a emancipar-se d’aquesta directriu.

En primer lloc, pel que fa referència als informes, com deia el diputat del Partit 
Popular, creiem que era una qüestió de cortesia fer-lo arribar amb antelació; tre-
ballarem perquè en els propers..., fer-los arribar, doncs, encara amb més antelació. 

El diputat Cano deia que nosaltres no tenim com a prioritat la lluita contra el 
frau fiscal; però, vaja, jo al costat d’opinions hi posaré fets. I els fets són 740 milions 
d’euros d’augment de recaptació; els fets són que nosaltres tenim 740 treballadors. 
De fet, ara, a dia d’avui, per a 7,5 milions d’habitants, 740 treballadors de l’Agència 
Tributària de Catalunya; això vol dir noranta-vuit treballadors per cada milió d’ha-
bitants. Vostès governen en un govern autonòmic, que és el Govern andalús, en què 
l’agència tributària té 1.300 treballadors per a 8,3 milions d’habitants, que vol dir 
156 treballadors per cada milió d’habitants. Per tant, jo no sé si està sobredimen-
sionat. Si nosaltres estem sobredimensionats, i tot això és un cop d’estat, vigili què 
està passant a Andalusia, que potser vostès estan preparant unes estructures d’estat 
per proclamar la independència d’Andalusia. En tot cas, jo crec que els ciutadans 
de Catalunya no mereixen tenir una agència tributària, per gestionar pràcticament 
els mateixos impostos, menys que els ciutadans andalusos; ni més ni menys, exacta-
ment amb el mateix nivell de competències. Doncs imagini..., que estem lluny, eh? 
Per tant, al costat de l’opinió que diu «no és una prioritat i per això nosaltres so-
bredimensionem per no sé quines raons», doncs, dades.

Després diu –i això ha estat una recurrent, perquè pot generar una aparent con-
tradicció– que hi ha hagut anys en què el frau fiscal aflorat, la recaptació de frau 
fiscal de més que s’ha produït és inferior respecte a l’any anterior. Però aquí hi han 
diferents tipologies d’impostos. Alguns impostos són impostos de flux, diguem-ne, 
és a dir que el que avaluen és el moviment al llarg d’un any. Hi han impostos que 
podríem dir que són d’estoc; és a dir que, a data certa, diuen, doncs, en quin..., per 
exemple l’impost sobre el patrimoni, no? Per tant, si el 2015 fas aflorar en un de-
terminat declarant de patrimoni, doncs –o 2016–, una determinada quantitat, en la 
declaració de l’any següent ja hi és incorporada; per tant, en aquest cas s’incrementa 
en el que és el pagament voluntari, i, per tant, ja no deixa, és a dir..., a no ser que 
algú sigui persistent, eh?, però, vaja, diguem que hauria de ser..., vaja, jo no ho faria, 
diguem-ne, no? Per tant, crec que això és rellevant.

Per tant, l’elaboració d’eines en aquest àmbit i el desenvolupament d’eines en 
l’àmbit de les aplicacions informàtiques, de facilitar els serveis d’ajudes, va sempre 
en la línia de, en primer lloc, garantir que l’Agència Tributària de Catalunya com-
pleix amb les seves funcions, que són les de, evidentment, recaptar, gestionar, liqui-
dar i inspeccionar els impostos dels quals té competència, i fer-ho amb la màxima 
eficàcia. Però fer-ho amb una perspectiva moderna, i, vaja, és a dir, en aquests mo-
ments, les decisions en qualsevol organització..., és molt important el management 
de dades, i per això nosaltres reivindiquem la necessitat de poder accedir a aquelles 
dades, i fer-ho en el format adequat, que ens permetin, doncs, assolir els objectius 
que tenim assignats, ni més ni menys. Per tant, quan vostè diu que estem buscant un 
cens de les dades fiscals, escolti’m, és per gestionar els impostos que tenim, i si en 
un futur hi ha un escenari institucional diferent i Catalunya té menys competències, 
doncs haurem de tenir-ne menys. Jo espero que no sigui així. Si en un futur tenim 
totes les competències i som un estat independent, ens adaptarem a les circumstàn-
cies polítiques que hi hagin. I estarem preparats, perquè aquest país està preparat 
perfectament. Però a nosaltres, les dades sobre les quals gestionem, les dades sobre 
les quals reclamem tenir accés, són les que ens permeten gestionar els impostos que 
ara són competència nostra. 

Un dels problemes que tenim és, per exemple, amb totes les dades de béns a l’es-
tranger, que té l’agència estatal, l’Administració tributària. Això és molt rellevant 
a efectes d’impost sobre el patrimoni, a efectes de l’impost sobre successions i do-
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nacions. I és cert que nosaltres ara podem accedir a un expedient concret, però no 
podem accedir al management de dades, que ens permet portar a terme estratègies i 
que és... Ens deia: «Per on ens pot ajudar?» Doncs això, és a dir, poder tenir el con-
junt de dades per fer estratègies de big data i, per tant, detectar, en comportaments 
de risc, per on hem d’anar. I, per tant, per això és important tenir les dades, no per-
què... Vaja, és a dir, tu ja pots tenir les dades que vulguis, però si no tens potestat de 
recaptar un impost no el recaptes. Punt. Per tant, les que volem i necessitem són les 
dels impostos que gestionem.

El que deia la diputada Alícia Romero, posava en qüestió, o recordava les seves 
alertes sobre el procés d’internalització de les oficines liquidadores, que gestionaven 
uns privats, que eren els registradors de la propietat, no? L’estalvi nosaltres el tenim 
valorat en 23 milions d’euros anuals, d’aquesta internalització. I, de fet, és compro-
vable, això, eh? I, si no, li’n donem més detalls. Jo crec que vostè no era justa quan 
deia que ens centràvem molt en el tema de la implicació social o de la cultura fiscal 
com a l’eix principal. Hi ha quatre eixos, i, de fet, on hem destinat la major part d’ac-
tuacions i on destinem la major part de recursos és sobre les actuacions de control i 
inspecció; les altres són igualment rellevants, és a dir, nosaltres no dimitirem de por-
tar a terme accions per afavorir la cultura fiscal, no? Per tant, no dimitirem de cap de 
les funcions. I precisament per això és important el creixement en recursos humans.

I respecte al tax gap, és cert que per poder eliminar aquest tax gap hi ha una part 
que depèn de nosaltres i hi ha una part que depèn també de que puguem tenir una 
col·laboració entre altres administracions, que hi hagi una major cooperació interna-
cional en la lluita contra el frau, que no és fàcil, i, per tant, doncs..., no vull dir que 
allò és culpa de Madrid, eh? No. És a dir, és que realment la lluita contra el frau és 
un repte a nivell internacional i, per tant, doncs una part d’aquest tax gap, fins que 
no hi hagin majors mecanismes de cooperació tributària a nivell internacional, i de 
lluita contra el frau fiscal, doncs serà complicat de poder-lo reduir. Perquè, més enllà 
de l’impost de..., després us en donarem dades, però on pot haver-hi un major risc de 
frau és en successions i donacions i patrimoni. Transmissions patrimonials, al final 
hi ha una..., les compravendes es fan davant de notari, i, per tant..., és a dir, el que 
has de mirar és que no hi hagi una part que es faci amb un pagament, diguem-ne, ir-
regular, no? Però en tot cas..., a part de que aquesta és una pràctica que, evidentment, 
doncs, s’hi està a sobre. Però és bastant simple, diguem-ne, la comprovació en les 
transaccions immobiliàries, perquè el valor del bé està en el valor de la transacció. 
En successions i en patrimoni el valor del bé..., no hi ha una transacció, i, per tant, 
aquí és on hi ha tot el tema de les valoracions, que també, doncs, és on ens centrem 
i, per tant, on el tax gap pot ser més gran.

Al diputat David Cid, doncs, la secretària d’Hisenda li podrà precisament deta-
llar la diferència entre el tax gap calculat per a cada figura i el percentatge que hem 
assolit en la part de la lluita contra el frau fiscal. I respecte a l’impost d’actius no 
productius, evidentment farem actuacions d’informació. Un dels àmbits on creiem 
que és molt positiva la feina que s’ha fet és amb la relació amb els professionals, amb 
els assistents a la recaptació, amb els professionals de l’àmbit. I tenint en compte que 
aquest tipus d’impost, perquè és de persona jurídica, no és la gent..., o sigui, no va 
el responsable a fer l’autoliquidació, sinó que normalment hi han gestors tributaris, 
doncs, centrarem la campanya especialment en aquest àmbit.

La diputada Maria Sirvent ha demanat molts aspectes de detall que, per part de 
la Secretaria d’Hisenda i amb el director de l’agència tributària, podran facilitar-li, 
i diguem que ha recuperat algunes de les mesures que la Candidatura d’Unitat Po-
pular va proposar la darrera legislatura. Crec que n’hi han algunes que... i, per tant, 
amb posterioritat, doncs, recuperarem el control de compliment de la moció i li fa-
rem arribar i com això s’ha actualitzat fins ara.

Sí que és cert que algunes de les accions de personació en determinats proce-
diments judicials estan limitades respecte a que la Generalitat pugui ser acusació 
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popular o no, però, en tot cas, nosaltres tenim molt present que, en aquells casos en 
què hi ha, doncs, una corrupció que té un efecte sobre els recursos de la Generalitat 
de Catalunya, hem d’anar fins a recuperar l’últim euro, i per això hi ha la responsa-
bilitat civil subsidiària de delicte.

Respecte als temes de normativa de contractació, està marcat per una directiva 
comunitària, per una llei de contractes del sector públic d’àmbit estatal que ens limi-
ta molt la capacitat, però la Generalitat no contracta amb empreses que tenen la seva 
seu en un paradís fiscal. L’altra cosa és que pugui haver-hi grups d’empreses que tin-
guin algun tipus de relació, que alguna pugui tenir alguna filial, etcètera, no?, però, 
en tot cas, no hi ha cap empresa que contracti amb nosaltres que ens surti que la seu 
de l’empresa és en un paradís fiscal, és a dir, això no... perquè, de fet, alguns dels 
requisits per a contractació és que la seu de l’empresa estigui en l’àmbit territorial 
on s’executa el contracte o que hi tingui la capacitat per poder-lo portar a terme a ni-
vell d’estructura, i, de fet, és un dels requisits, no?, en molts àmbits de contractació.

Però, en tot cas, hi insisteixo, aquests aspectes que formen part d’aquesta moció 
de la CUP de la passada legislatura..., en recuperarem el control de compliment, 
l’actualitzarem i li farem arribar.

El diputat Santi Rodríguez parlava d’un decalatge en el 2015. Després li poden 
precisar més, però crec que una qüestió són els deutes tributaris i l’altra també és la 
part de deutes, inclosos els no tributaris també, que... Per tant, després, li donaran 
més detalls al respecte.

I és cert que, durant l’any 2012, 2013, 2014, 2015, també va haver-hi alguns pro-
cessos de regularització fiscal, les anomenades «amnisties fiscals», que si alguna 
cosa van comportar, més enllà del risc moral que comporta una amnistia fiscal –i, 
per tant, la meva posició contrària a les amnisties fiscals–..., però sí que va haver-hi 
una regularització extraordinària de béns que estaven a l’estranger. I, per tant, això 
va fer aflorar algunes actuacions extraordinàries, que pot explicar, doncs, alguns 
dels resultats d’anys anteriors, no?

I el canvi en les xifres de personal que s’ha produït és perquè hem fet la interna-
lització de les oficines liquidadores, que és la major part, però evidentment, estem 
en tota la..., actuacions d’incrementar el cos d’inspectors i de gestors, no?

El diputat Lluís Salvadó, bé, crec que, si no estiguéssim en una situació com la 
que estem, extraordinària, probablement vostè estaria en el meu lloc, doncs, fent 
aquesta intervenció, perquè va realitzar una gran tasca com a secretari d’Hisenda, 
que amb l’equip ara continuem.

El tax gap és una eina innovadora, de la qual vostè, doncs, en va ser un fervent 
defensor que s’havia de portar a terme, i que ara ens permet dibuixar estratègica-
ment el Pla de lluita contra el frau fiscal. Per tant, no només coincideixo al cent per 
cent amb la seva intervenció, sinó que vull agrair-li la seva tasca quan vostè va ser 
secretari d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

I amb el diputat Dalmases, de Junts per Catalunya, em sumo a no normalitzar 
la situació que patim. I és cert que, quan parlem d’ingressos de la Generalitat, hem 
de..., no es pot jutjar aïllat de la resta. La setmana passada, en un fòrum empresa-
rial del Cercle d’Economia..., una de les preguntes que és habitual, per altra banda, 
és sobre determinades figures impositives de la Generalitat o els tipus impositius 
que hi han a Catalunya. I jo feia la reflexió de «no podem jutjar això...» –demana-
ven que era massa alt, eh?; és a dir, algú considera aquí que és massa baix, però 
ells  deien que era massa alt. I dic: «No es pot jutjar això sense tenir en compte la 
resta de partides d’ingressos de la Generalitat, i aquí hi ha un infrafinançament, i 
hi ha un dèficit fiscal, per exemple, en l’àmbit d’infraestructures, d’execució del 50 
per cent d’allò pressupostat, que ens baixa al 10 per cent, que això, al cap dels anys, 
hi ha infraestructures que ha d’assumir la mateixa Generalitat perquè l’Estat no les 
porta a terme, no?» Per tant, també hem de veure això, al costat del que deia del 
dèficit fiscal.
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Seguirem treballant amb la col·laboració del món local; hi ha hagut molts conve-
nis i n’hi haurà més en l’àmbit de la recaptació executiva, de poder fer per compte 
d’ajuntaments la recaptació executiva de tributs municipals, de multes, etcètera, com 
ho fem amb el Servei Català de Trànsit.

I la pregunta concreta sobre la internalització de les tasques de les oficines, 
doncs, li podem donar molt més detall a la Secretaria d’Hisenda.

I estic absolutament d’acord amb vostè que nosaltres, avui, presentem un pla, 
però que això no vol dir, de cap manera, ni que descartem ni que cedim ni un sol 
mil·límetre amb el nostre compromís de que el proper pla que puguem presentar 
sigui un pla contra el frau fiscal d’un estat i no el d’una comunitat autònoma. Per 
tant, en aquest sentit, estic absolutament d’acord amb vostè que hem de fer possible, 
doncs, el treball per aconseguir políticament i democràticament, pacíficament, com 
hem fet sempre, aquest objectiu amb la gestió del dia a dia, que no ens ha de dis-
treure ni un sol segon.

I, per part meva, és això.

La secretària d’Hisenda

Bé, moltes gràcies. Senyor Josep Maria Cano, em sorprèn, eh?, que ens digui que 
l’Agència Tributària de Catalunya no té voluntat de reduir el frau fiscal. Tenim més de 
dos-cents inspectors i gestors tributaris que el seu dia a dia i el seu objectiu és reduir 
el frau fiscal. Per tant, jo crec que les xifres, a més a més, ho desmenteixen, quan el 
tax gap estimat és de 790 milions d’euros i el frau aixecat, en tot el període, en són 
740. I crec que aquests treballadors de l’Agència Tributària de Catalunya són altament 
competents i tenen com a principal missió lluitar contra el frau fiscal, com els de les 
altres administracions tributàries.

Amb relació a una dada que ha donat, no ho sé, no m’acaba tampoc de quadrar, 
que és la recaptació dels tributs propis. Des del 2017 al 2018, ha augmentat en con-
cret, que tinc les dades aquí, però que són també les de recaptació, un 55 per cent, i si 
traiem els impostos que ha anul·lat el Tribunal Constitucional, és un creixement d’un 
21 per cent. I, a més a més, vull dir-li una cosa, en el tema dels tributs propis, el seu 
principal objectiu en els tributs propis no és incrementar la recaptació, és canviar els 
hàbits, canviar i internalitzar les externalitats negatives que generen alguns d’aquests 
hàbits, com, per exemple, l’impost de begudes ensucrades, que s’ha demostrat que és 
un gran instrument de polítiques de salut, com així ho han acreditat totes les asso-
ciacions de metges de família. De fet, hi ha un estudi de la Universitat de Barcelona 
i Pompeu Fabra, en què han estimat una reducció del 22 per cent de les begudes en-
sucrades. Per tant, la principal missió no és recaptatòria, és una missió de reconduir 
hàbits per internalitzar les externalitats negatives, i el mateix podem dir de l’impost 
sobre pisos buits o d’altres impostos mediambientals.

Una altra qüestió, que crec que no l’hem dit i que és molt important que tots 
vostès la coneguin, i és que les enquestes de satisfacció de l’Agència Tributària de 
Catalunya són altíssimes, el 86 per cent dels contribuents que van a les nostres ofi-
cines consideren que han rebut un tracte altament satisfactori –86 per cent–, quan 
actualment tenim la recaptació executiva; és a dir, són gent que a vegades van allà 
perquè se’ls ha embargat sous, salaris, béns, comptes corrents, etcètera, la qual cosa 
no és fàcil, i el 86 per cent estan altament satisfets. Per tant, això crec que també ho 
hem de posar en valor i és fruit del treball dels treballadors que estan a l’Agència 
Tributària de Catalunya.

Amb relació a la senyora Alícia Romero, pel que fa a posar èmfasi més en el con-
trol que en la prevenció, és evident, i per això també hem fet la ponderació en aquest 
nou pla i hem ponderat més el control que no la prevenció. Però també és cert que 
tots els informes internacionals, tots els articles acadèmics, tothom diu que hem de 
posar èmfasi en la prevenció. També tots els models que tenim de referència d’admi-
nistracions tributàries que funcionen, ja siguin nòrdics o ja siguin anglosaxons, tots 
posen molt èmfasi en facilitar el compliment de les obligacions tributàries, perquè 
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és la manera, i incrementar la cultura fiscal. I ja sabem que incrementar la cultura 
fiscal és una cosa de fons, és una carrera de fons; no en tenim uns resultats imme-
diats, però hem d’anar per aquesta via. Hem de saber que si defraudem, doncs, dei-
xarem de poder finançar metges, escoles, policies, etcètera; per tant, hem d’anar per 
aquesta via.

Quant a recursos humans, és cert, en aquests moments tenim 740, ja, treballa-
dors, però estem encara en una fase d’oposicions, que tenim ofertades quaranta pla-
ces de tècnics tributaris i vint d’inspectors, i també ara han sortit unes trenta-cinc 
places de tècnics tributaris interins; per tant, a finals d’any, ens situarem al voltant 
dels vuit-cents treballadors.

Jo li agrairia, senyora Alícia Romero, la seva col·laboració amb l’Agència Estatal 
Tributària, per veure si podem complir i assolir l’objectiu que sempre diem, que és 
el de compartir de manera sistemàtica i automatitzada les seves dades. Aquest és un 
tema recurrent i no només és de la Generalitat de Catalunya, totes les comunitats 
autònomes demanem poder accedir i tenir bases de dades per poder fer nosaltres el 
tractament i l’analítica de dades per, una, lluitar contra el frau i, dos, ho repeteixo, 
avançar-nos i poder facilitar, a través d’esborranys de determinats tributs, la liqui-
dació. I és un tema que és molt recurrent, que portem anys demanant-ho, però, bé, 
no acabem de sortir-nos-en. Per tant, estaria molt bé si poguéssim obtenir aquesta 
informació. És cert que podem accedir a una determinada informació, però el que 
nosaltres voldríem és el que demana l’Estat espanyol a altres estats, és tenir de ma-
nera sistemàtica i automatitzada bases de dades, directament.

I amb relació al tax gap, i així també contesto a diversos de vostès, el tax gap s’ha 
de continuar fent, és un estudi que ha de ser evolutiu, perquè en tenim la foto, però 
hem de veure com va evolucionant, d’acord? El que passa, que s’ha de fer en períodes 
tancats, i, per tant, ara tenim l’any 2014, que es va fer el 2018, o 17, perquè necessitem 
aquest decalatge de tres-quatre anys per tancar tot el que són les actes, les inspec-
cions i tot. Per tant, en el proper pla, hi ha la proposta de tornar a fer aquest tax gap 
i veure l’evolució que ha tingut.

Per figures impositives, en l’impost de successions i donacions, el tax gap estava 
calculat en 278 milions; n’hem aixecat 271. Per tant..., tot i que és en un període, eh?, 
però ja l’hem reduït força.

En l’impost de patrimoni, el tax gap era 341 milions; n’hem aixecat 171. Aquí hi 
ha més dificultat. I, com deia el vicepresident, aquesta dificultat és bàsicament pels 
actius financers situats a l’estranger, que molts estan en paradisos fiscals i ni els es-
tats tenen aquesta informació. Bé, és qüestió d’anar treballant-hi.

En ITP i AJD, el tax gap era 154 milions i n’hem aixecat 260; per tant, estem 
per sobre. Ho repeteixo, eh?, estic dient números de període, quatre anys en un any, 
però bé..., a no ser que sigui..., també es cert el que comentàvem, a no ser que sigui 
un defraudador que, de manera repetida, reincident, ho vagi fent. Però això tam-
poc succeeix, perquè quan una persona està fent una infracció i se li posa recàrrecs 
i sancions, us dic jo que, òbviament, no crec que l’any vinent torni a fer trampes i 
torni a defraudar. I no només un contribuent. Quan també, d’alguna manera, s’estén 
i es comunica que es fa una política activa de lluita contra el frau, els mateixos as-
sessors fiscals també tenen estratègies per reduir aquestes sancions i, per tant, per 
evitar aquest frau, d’acord?

Per tant, el tema de la bretxa fiscal..., la continuarem fent i la continuarem dema-
nant i la continuarem analitzant.

Amb relació al senyor Cid, el sistema fiscal o el Pla de lluita contra el frau, ha 
semblat que digués –potser ho he mal entès, eh?– que no té impacte sobre la redis-
tribució. (Veus de fons.) Ah, sí, bé, m’ha semblat entendre-ho. I sí que té molt impac-
te, perquè les persones que més frau fiscal fan són aquelles que tenen més capacitat 
per fer-lo i que poden fer més planificació estratègica i que poden destinar els seus 
béns a l’exterior. I a més està demostrat empíricament, amb estudis, inclús, en països 
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nòrdics, que han demostrat que l’1 per cent més ric de la població –a Noruega, crec 
que és– és la població que més frau fa, no? Per tant, altercar el frau fiscal també és 
contribuir a la redistribució del nostre sistema fiscal.

Quant al subministrament d’informació de les entitats financeres –i també con-
testo a la diputada Maria Sirvent–, és cert que no l’hem pogut assolir, però aquí hi 
havia dos qüestions. Una part...

La presidenta

Perdó, secretària, dos-tres minuts, d’acord?

La secretària d’Hisenda

Ah! D’acord. Que l’hem incorporat en el nou pla, vull dir, que continuarem tre-
ballant-hi i, si ho voleu, algun dia, doncs, us ho podem explicar amb més detall.

I amb relació al diputat del PP, dir-li que a les dades del 2015 el que hi ha és un 
canvi de criteri. Els 202 milions incorporen deutes no tributaris i, en canvi, els 190 
són tot deutes tributaris, així s’explica directament.

I, bé, al senyor Lluís Salvadó, agrair-li i compartir tot aquest treball, perquè ell 
el va iniciar i jo tinc el gust de poder-lo continuar.

I, finalment, al diputat Francesc de Dalmases, dir-li que, amb Tributs de Catalu-
nya, el que volem fer és ampliar encara més aquesta col·laboració, arribar a les di-
vuit entitats i ajuntaments que ens fan falta i que hi estem treballant i que hi estem 
disposats, i d’aquesta manera arribaríem a tenir 938 municipis dins de xarxa Tributs 
de Catalunya, que pràcticament seria el 99 per cent de la població. I crec que tant 
les entitats locals com l’Agència Tributària de Catalunya estem tots d’acord en poder 
oferir al contribuent i als ciutadans el millor servei, i això és el que intentarem fer.

La presidenta

Moltes gràcies, secretària. Ha sigut sintètica. Hi ha algun grup que vulgui inter-
venir? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Doncs va, comencem una ronda. Fem dos, tres minuts, 
eh?, per tancar aquest segon torn d’intervenció. Moltes gràcies.

En nom del Grup de Ciutadans, senyor Cano.

José María Cano Navarro

Gràcies, presidenta. Senyor vicepresident, no fa falta que retiri el terme «cop 
d’estat», perquè jo no l’he fet servir; jo he fet servir «cop a la democràcia». De tota 
manera, qui sí que l’ha fet servir és el fiscal, que vostè deu entendre que té més co-
neixements jurídics i té més solvència que jo, amb referència al desmantellament, 
no?, de les institucions constitucionals, sense seguir el procediment establert, que és 
lo que van intentar vostès. Per tant, a nivell de llenguatge, jo crec que no s’ha d’ofen-
dre i que no vaig equivocat.

D’altra banda, també em preocupa molt que vostè visqui tan fora de la realitat, 
perquè ha arribat fins i tot a pensar que jo estic abduït per dir el que penso. I el pro-
blema no és que em digui a mi que estic abduït per dir el que penso, el problema és 
que això ho considera de tots aquells que no pensen com vostè, que els considera de 
segona i que estan abduïts per pensar com penso jo. Aquí està vostè equivocat. Vostè 
m’ho ha dit, no?, jo no soc així, jo dec estar abduït, algú m’ha dit no sé què. No: jo 
penso això i així ho expresso.

Després, d’altra banda, jo ja he dit, al principi de la intervenció, que jo em referia 
a la banda política, no als treballadors de la casa i als empleats públics que es de-
diquen al control del frau. Per mi, tots els respectes i tot el meu reconeixement. El 
que sí que és veritat és que, després de tot l’informe, deuen coincidir amb mi...,i aquí 
no coincideixo amb el senyor Salvadó, evidentment: si el tax gap no ha variat, el fet 
que, després d’un pla de lluita contra el frau fiscal, no aflori més quantitat de frau, 
tot i que hi ha hagut un increment de la recaptació, no diu molt de l’eficiència que ha 
tingut aquest pla de lluita contra el frau. I això penso que ho hem d’evidenciar per 
posar-hi les mesures necessàries.
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Després, em parlava de que l’objectiu dels impostos propis no era recaptar. Potser 
no és del tot recaptar, però el que sí que m’agradaria saber és quin cost té la gestió 
d’aquests impostos propis, i si realment aquesta inversió val la pena, per canviar els 
hàbits, com vostè deia, en els impostos sobre les begudes ensucrades, destinar-los 
d’una altra manera o mantenir aquesta pressió fiscal.

Ja està.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cano. Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Sí; molt ràpid, presidenta. Només un parell de coses i lligant-ho també amb la 
intervenció que feia el senyor Dalmases, no? Jo el que crec que ha de fer aquest Go-
vern és estirar al màxim la sobirania fiscal de la que ja gaudeix i «disfruta», digués-
sim, o pot «disfrutar», no? I, per tant, doncs, no ho sé, si un dia som un estat, ja ho 
veurem; però en aquests moments hi ha capacitat, molta més capacitat per estirar la 
sobirania fiscal i crec que és el que haurien de fer.

Per això, nosaltres vam estar d’acord en que internalitzessin la via executiva, que en 
aquells moments estava externalitzada a l’Agència Tributària espanyola, o les oficines 
liquidadores, que gestionaven els registradors, no? Crec que hem d’anar fent aquestes 
coses, i creiem que també ho hem de fer amb reforma fiscal en alguns impostos en 
els que tenim capacitat, com l’IRPF o successions. Però bé, aquest seria un altre debat.

Jo he preguntat molt en concret sobre el creixement de l’agència tributària, per-
què crec que hi havia una tasca que feien les oficines liquidadores, on s’analitzava i 
s’inspeccionava cada un dels expedients, un cent per cent dels expedients, deien ells. 
Sí que, si mirem l’informe que vostès presenten, hi ha una certa evolució en la recap-
tació, però jo no vull saber l’evolució en la recaptació –que també, per la millora de 
l’economia, va cada vegada augmentant–, sinó que vull saber si realment estem fent 
la feina de supervisió de tots els expedients que arriben, que és el que, per exemple, 
feien les oficines liquidadores. Per això insisteixo en el creixement. Em diuen que 
n’hi haurà uns vuit-cents a finals d’any, i jo voldria saber també, si en el pla que plan-
tegen fins al 2022 hi ha més creixement de personal, perquè jo sí que crec que, real-
ment, l’agència ha de ser potent.

A mi m’agradaria tenir un consorci tributari compartit, ja ho hem aprovat mol-
tes vegades, però no ho compartim amb el Govern; però, com a mínim, sí que hem 
de fer una agència tributària forta. De fet, en l’informe del Consell Assessor per la 
Transició Nacional –jo me’ls llegia aquests documents, eh?; tinc un mèrit!–, hi ha un 
moment en el que diu que, realment, si volem ser un estat, l’agència tributària hauria 
de tenir entre sis mil i set mil treballadors, és a dir, que estem a un 10 per cent, no? 
A mi m’és igual, jo no vull arribar a aquest punt, però el que sí que voldria és tenir 
una agència tributària que tingui la capacitat de fer un bon control tributari per per-
seguir el frau i l’evasió fiscal d’aquells que no volen aportar al conjunt, per tal, doncs, 
que es redistribueixi la riquesa i que puguem millorar la nostra sanitat o la nostra sa-
lut. No és un tema de voler recaptar perquè sí, sinó que això forma part d’un sistema 
en el que estem tots i que volem enfortir, no?

Per tant, no cal que m’ho respongueu ara, però sí que crec que és important sa-
ber quina és aquesta perspectiva de creixement en els propers temps, pel que fa als 
recursos humans de l’agència.

I després, dir-li, senyor Aragonès, que vostè diu..., home, fa una mica de trampa, 
diu: «Ens hem estalviat 23 milions d’euros amb les oficines liquidadores.» Home, sí, 
ha deixat de pagar aquest conveni als registradors, però estar clar que internalitzar 
aquestes tasques deu haver suposat també uns costos, no?, i, per tant, no són ben bé 
23 milions nets els que hem deixat de pagar. Però, en tot cas, és igual, em sembla 
que era una bona decisió i vaig ser molt crítica amb el senyor Salvadó per com es va 
fer, però sí que estava a favor de que ho féssim.
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I, a partir d’aquí, m’agradaria, un altre dia, que poguéssim entrar amb més detall 
en aquestes dades sobre aquesta gestió.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. El diputat David Cid.

David Cid Colomer

Sí, jo, breument. Jo..., insistir-hi: crec que és una bona mesura haver posat en 
marxa la capacitat de..., ja sigui a través d’un informe o a través del mateix departa-
ment, disposar del tax gap; crec que és el que ens permet un debat objectiu. Si no, al 
final, estem..., o sigui, la guerra de xifres pot tenir a veure amb moltes aspectes, pot 
ser perquè hi ha una major capacitat de l’agència, en aquest cas, de perseguir el frau 
fiscal, o pot ser perquè estem en un cicle econòmic expansiu i, en definitiva, també 
estan augmentant, de manera substancial..., que està passant, eh?, és a dir, està aug-
mentant la recaptació per part de la Generalitat, any rere any, i, en tot cas, cal veure 
si es consolida o no amb alguns impostos, com, per exemple, patrimoni, que té a 
veure també amb el fet aquest de si es va aixecant frau fiscal. Entenc que l’impost 
de patrimoni, cada any, hauria d’anar permetent, si no hi ha constricció econòmica, 
recaptar més recursos.

Si tenen un altre torn, sí que m’agradaria insistir en el que deia, és a dir, quines 
mesures o com tenen previst resoldre les mesures no assolides pel que fa referència 
a les entitats financeres, que ha dit que no..., bé, no ha tingut temps de poder-ho de-
tallar, però, en tot cas, entenc que formen part del nou pla conèixer quines dificultats 
han tingut, com les podem superar.

I jo estic molt d’acord en que..., evidentment, jo no negaré que no només cal situar, 
no?, o sigui, tot l’objectiu de la tasca en el control i en la persecució del frau fiscal, el 
fet de la pedagogia fiscal i la cultura fiscal també crec que és un element fonamental. 
Jo també crec que hem perdut una ocasió, en el debat públic, a Catalunya. Hem tin-
gut molt debat sobre la Creu de Sant Jordi al voltant de la senyora Núria de Gispert, 
i molt poc al voltant de que un defraudador fiscal confés i condemnat hagi tingut la 
Creu de Sant Jordi, de Catalunya. I, per tant, també crec que en aquests moments 
–i ho dic també amb mea culpa– hagués estat bé, probablement, tindre un debat po-
lític a Catalunya de si, en tot cas, algú hauria de tindre la Creu de Sant Jordi o no, 
en funció del que fa no només en la seva vida esportiva, sinó també en la seva fiscal.

La presidenta

Gràcies, diputat. En nom de la Candidatura d’Unitat Popular, un minut i mig, 
senyora Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí; ràpidament, tres qüestions. Una, que nosaltres no esperem l’actualització del 
control de compliment només, sinó que esperem que, finalment, es pugui dur a ter-
me aquella proposta que es va aprovar per unanimitat a la cambra, fa més d’un any, 
i que pugui ressorgir la idea del mecanisme català de prevenció i lluita contra la 
corrupció i el frau fiscal; sobretot, perquè les grans famílies catalanes ja han passat 
per molts casos de frau fiscal, com els Carceller, els Godia, els Carulla o els Pujol, i 
entenem que és important que nosaltres puguem donar exemple.

Per altra banda, i respecte a les empreses que tenen la seva seu en paradisos fis-
cals, és cert que, a vegades, depenen d’un grup empresarial, i per això nosaltres pen-
sem que la millor forma de no treballar amb aquest tipus d’empreses i aquests grups 
empresarials és la internalització de serveis.

I, en tercer lloc, és que em sembla que hi ha hagut una confusió entre la figura 
de l’acusació popular i la figura de l’acusació particular. Vostè ja ha dit que hi ha li-
mitacions respecte a la figura de l’acusació popular, però no és així. En realitat, les 
limitacions són respecte a la figura de l’acusació particular, que pressuposen perju-
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dicis amb relació als drets de la mateixa Administració, però, en canvi, amb l’acu-
sació popular no és així; simplement, s’han de veure lesionats, doncs, aquests béns 
col·lectius o béns més generals, i això ho regula tant l’article 125 de la Constitució 
com l’article 101 i 270 de la Llei d’enjudiciament criminal...

La presidenta

Ha d’anar acabant, senyora Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

...i, per tant, nosaltres parlàvem d’aquests casos en què la Generalitat pensés per-
sonar-se com a acusació popular.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. En nom del Subgrup del Partit Popular, senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. No, molt breument. Primera, discrepo que la utilització del tax gap, que 
està obtingut a partir d’un estudi analític absolutament subjectiu, ens permeti objec-
tivar el càlcul del frau fiscal. Primera. El tax gap és una dada subjectiva. Per tant, tot 
allò que utilitzem per comparar-ho amb relació a aquesta dada continuarà sent sub-
jectiu i, per tant, no quedarà objectivat. Però, a més a més, li demano rigor, el rigor 
de dir: «Escolti, el tax gap es calcula amb relació a un exercici, no amb relació a qua-
tre.» Per tant, no comparem el subjectiu tax gap d’un exercici amb els quatre exercicis 
reals de la recaptació de la lluita contra el frau.

Segon element. Mantinc la discrepància amb relació a les dades del 2015. Les 
dades que jo li he donat, 202 milions davant els 190 que consten, són dades homo-
gènies, com a mínim, dels títols que dona la memòria de l’agència tributària, no li 
he afegit els 28 milions més –que en farien ja 230– que hi han de liquidacions inten-
sives. I tampoc no li he afegit les sancions, que no estan comptabilitzades el 2015, i 
després sí que es comptabilitzen el 2016, el 2017 i el 2018. Per tant, mantinc aquesta 
discrepància, i no sé si pot ser ara o quan sigui, però sí que voldria acabar d’aclarir 
aquesta discrepància.

I acabo, i em disculparà, amb una referència al senyor Cid. Ja sé que ell no es 
fixa gaire en allò que fem i diem des del Partit Popular, però si escoltés o hagués 
escoltat la interpel·lació que vàrem fer sobre les condecoracions, hauria sentit que 
sí, almenys el Partit Popular es va queixar de que s’atorgués la Creu de Sant Jordi a 
un defraudador fiscal.

La presidenta

Gràcies, senyor Rodríguez. És el torn del Grup Republicà. Senyor Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Bé, abans hem hagut de cenyir-mos al temps, afegir algunes consideracions, que 
també han estat respostes tant per part del vicepresident com per part de la secretà-
ria d’Hisenda, però que em sembla que val la pena incidir-hi.

A la primera intervenció, el Grup de Ciutadans ha anat repetint el seu mantra 
clàssic, el seu mantra de tots els dies, que el Govern no té interès en els temes sec-
torials i, evidentment, el que evidencien és que qui no té interès en els temes secto-
rials són ells mateixos, perquè repetixen sistemàticament, parlem del que parlem, 
el seu mantra. I el seu mantra, que no s’hi ha referit en aquesta segona intervenció, 
però que a la primera m’ha semblat d’una manca de rigor exagerat: «hisenda cata-
lana sobredimensionada».

Miren les xifres; miren les xifres i no diguen coses que no tenen, ni de lluny, cap 
resposta amb la realitat. Qui està sobredimensionat són administracions tributàries 
com la d’Andalusia i com altres d’altres comunitats autònomes. Catalunya, en ter-
mes per capita, és la tercera comunitat autònoma amb menys personal a les seues 
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administracions tributàries. Ja que governen a l’Administració andalusa, comenci a 
posar-s’hi, perquè sí que estan infinitament sobredimensionades en recursos humans 
i, a més, ara, amb la reforma fiscal que han impulsat, que hi haurà una caiguda de la 
recaptació de 230 a 250 milions d’euros, em sembla que han estimat vostès matei-
xos, i, per tant, estaran davant d’una administració tributària de 1.200 treballadors, 
amb una catalana amb 750, mentre que la catalana recapta 3.500 milions d’euros 
i l’andalusa, després d’aquesta retallada, es quedaran amb 2.500 ben just. Per tant, 
eficiència, l’apliquen; sobredimensió, s’apliquen el conte.

I, hi insisteixo, el frau ha de baixar –el frau aflorat ha de baixar. Perquè és obvi 
que, quan este país va millorant la seua consciència fiscal i quan arribarà un mo-
ment que el frau real serà molt petit, evidentment el frau aflorat haurà de ser també 
molt petit i, per tant, l’objectiu amb el que ha de treballar una administració tri-
butària rigorosa i un país seriós és que el frau que s’aflora ha de ser cada vegada 
més petit, i, de la mateixa manera que també s’ha explicat perfectament, aquells 
impostos que són extra fiscals, com els propis, han de tendir a reduir-se, les seues 
recaptacions han de tendir a reduir-se, com discutíem l’altre dia, amb l’impost d’ac-
tius no productius, que el seu objectiu ha de ser que tendisca a zero, perquè voldrà 
dir que els contribuents fan allò que correspon o que els contribuents fan allò que 
no fan.

La presidenta

Ha d’anar acabant, diputat.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

En tot cas, una última pinzellada. Les xifres, senyora Romero, sobre el tema 
de les oficines liquidadores, les podrà trobar a l’informe que està penjat al web de 
la Generalitat, «Transformació Administració Tributària de Catalunya», que podrà 
comprovar que no estem parlant de 23 milions d’euros menys de despeses, sinó que 
estem parlant ja del balanç real –del balanç real–; 23 milions d’euros, no menys de 
despesa, sinó el balanç global de tot el que és el procés, que incorpora tant les ofi-
cines liquidadores com la mateixa recaptació en executiva.

La presidenta

Ha d’anar acabant, eh?

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Ho deixo aquí.
Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per acabar, el diputat Francesc de Dalmases, per Junts per Catalunya.

Francesc de Dalmases i Thió

Sí; gràcies, presidenta. En el nostre cas, no sé si havia quedat prou clar en la in-
tervenció anterior, però sí que volíem refermar el nostre compromís i el nostre agraï-
ment pel pla del qual heu retut comptes ara i pel que tirareu endavant precisament 
a partir d’ara, amb tot allò que heu conegut i amb tot allò que voleu millorar. Però 
sí que ens interessava posar l’accent en aquest punt d’anormalitat. I ens sembla que 
l’anormalitat ha quedat clara, quan hi ha hagut una discussió, impossible en cap altra 
cambra parlamentària europea, sobre el cop d’estat, i amb la resposta òbvia que ha 
ofert el vicepresident, i al mateix temps amb la resposta que ha rebut del portaveu 
del Grup de Ciutadans; això ens situa en un clar estadi d’anormalitat.

Però, en tot cas, la intervenció que he canviat, aquesta darrera, és perquè la se-
nyora Alícia Romero, que sap que l’aprecio tant parlamentàriament com la distàn-
cia que ens separa políticament..., quan ens ha parlat d’aprofitar la sobirania fiscal. 
És que ho he trobat deliciós, diputada –ho he trobat deliciós–, perquè precisament 
ara que tenim un estudi, que des del 2012 la Generalitat ha deixat de recaptar 2.300 
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milions d’euros pels impostos que hauríem pogut recaptar, però que, en canvi, el 
triplet del 155 ens ha anat portant al Tribunal Constitucional durant tots aquests 
anys, doncs, no sé si això vol dir «sobirania fiscal». O la sobirania també parla quan 
aquest Parlament diu que, efectivament, s’ha de fer un acte de justícia i retornar un 
percentatge de pagues extres que es deuen als treballadors públics, i vostès ho voten 
i, després, la ministra Batet fa el que fa i passa el que passa; això forma part de la 
sobirania?

Perquè la història del que estem fent ara i del que està fent aquest Govern ara, que 
ve de molt antic..., i fins i tot, des d’una perspectiva unionista, jo crec que es poden 
replantejar la sentència de l’Estatut. Què senten quan senten la música de la disposició 
addicional tercera, quan recorden el pacte fiscal de l’any 2012? Què pensen quan re-
corden que algú els parlava del referèndum pactat? I, sobretot, què pensen quan veuen 
la resposta política..., també l’econòmica, perquè va tenir repercussions econòmiques 
aquell mes d’octubre del 17, eh?, el del referèndum.

Per tant, jo crec que, quan vostè parla de sobirania fiscal, potser en el seu diccio-
nari està parlant de submissió fiscal; però és que no estem treballant per a això, i 
afortunadament aquest Govern no treballa per a això.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Diputats, diputades, farem, per tancar la compareixença, cinc 
minuts. Repartiu les funcions com vulgueu i tancarem compareixença.

Gràcies.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Jo voldria només agrair a tots els diputats i diputades les seves intervencions, 
totes ens seran molt útils per a la millora de la nostra feina a l’agència tributària.

I, com que hi han moltes qüestions de detall, que algunes es podran complemen-
tar ara, doncs, passo la paraula, si la presidenta així m’ho permet, a la secretària 
d’Hisenda.

La secretària d’Hisenda

Bé, contestant una mica a tots plegats a la vegada..., i també em sumo a l’agra-
ïment que ha fet el vicepresident a tots vostès, perquè de tot n’aprenem i, per tant, 
tot el que vostès ens han dit ens ho emportem, i ho mirem, i ho valorarem i ho ana-
litzarem.

Amb relació al frau aixecat, és evident que és que no podem pensar que el frau 
que aixequem cada any serà més gran, és que això és bastant absurd; però és absurd 
a qualsevol administració tributària del món, i més si plantegem polítiques de lluita 
contra el frau que siguin eficients. Lo que hem de mirar a vegades són les actuacions 
que fem, el nombre d’actuacions, no tant el frau aixecat. Però bé, jo crec que això ja 
ho hem deixat clar abans.

Amb relació al que em comentava vostè, senyor Josep Maria Cano, sobre si te-
nim algun estudi i anàlisi del cost que ens suposen els tributs propis. El cost que 
suposen els tributs propis és bastant reduït, i precisament, miri, a finals d’aquest 
mes de juny, Ivàlua ha fet una anàlisi cost-efectivitat de l’impost sobre begudes en-
sucrades, sobre el cost que suposa per a l’Administració implementar-lo, també el 
cost que suposa per als contribuents haver-lo de liquidar i el cost que suposa, a nivell 
general, la reducció de begudes ensucrades, reducció de sucre i reducció de totes 
les malalties que comporta. Per tant, d’aquí a poc, tindrem un estudi que ens podrà 
avaluar quin és aquest cost. I ja li avanço que el cost-benefici és positiu, és a dir, que 
hi ha més benefici que no cost.

Amb relació al tax gap, que tant s’ha comentat –ho dic en general–, és evident, el 
tax gap és una estimació, però és que és una estimació acadèmica, empírica i rigo-
rosa, feta amb la mateixa metodologia aquí, per l’IEB i la Universitat de Barcelona, 
que feta al Regne Unit, a Suècia o als Estats Units, que també ho fan. Per què? Perquè 
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es basen en una estimació a partir de variables macroeconòmiques i analitzen quina 
part d’aquelles variables poden ser base imposables i ho contraresten amb les bases 
imposables realment aplicades. Però inclús li diré més: en el cas espanyol, és dels 
pocs casos que han utilitzat microdades. «Microdades» vol dir que van poder tenir 
accés a les dades, òbviament anonimitzades, dades de l’agència tributària per analit-
zar quines són les diferències que s’havien trobat en els diferents casos d’inspecció, 
i, llavors, tenir dades més reals, no tant dades macro, sinó dades micro i reals. Per 
tant, dins de totes les metodologies que hi ha, la metodologia microdades és molt 
més efectiva i real, i és el que van fer el doctor Alejandro Esteller i el seu equip d’in-
vestigació, que és un dels millors equips que hi ha a nivell internacional, i així ho de-
mostren, per exemple, no ho sé, a Fedea, a Funcas, que els estan invitant a qualsevol 
seminari que hi ha sobre lluita de frau fiscal.

Llavors, una de les coses que els estudis recomanen és no fer, de manera re-
current, any rere any, aquesta estimació, perquè any rere any implica molt cost i, 
al final, el resultat... La qüestió és fer-lo cada..., per exemple, als Estats Units ho 
fan cada cinc anys, crec recordar, a Anglaterra no sé si són tres, cinc anys; és, una 
mica, el període que s’accepta que és recurrent. Perquè és veritat que comporta un 
cost fer-lo, no?, i llavors, tampoc és tan diferent; és senzillament marcar una pauta. 
I, per tant, nosaltres crèiem que un bon any per calcular seria el 2018, exercici 2018, 
d’acord?, tancat l’exercici i poder-lo fer, i fer-lo públic i poder-lo analitzar, perquè 
és que ens interessa, com a agència tributària ens interessa saber què fem bé, què 
no fem bé, què podem corregir per reduir el frau fiscal, que és que és això el pre-
tenem fer.

Quant a les oficines liquidadores, doncs, a banda de l’estudi que hi ha –i està pen-
jat– sobre el balanç de transformació, i a banda de tots els indicadors, que realment 
tots són positius, s’ha incrementat..., del fet d’assumir la liquidació i la gestió dels 
tributs cedits que feien les oficines liquidadores a passar-ho a l’Agència Tributària 
de Catalunya, doncs, tots els indicadors és que surten en positiu. El nombre de re-
queriments a no declarants d’ITP i impost de successions, comparat el període que 
feien les oficines liquidadores amb el que fan les actuals oficines territorials, doncs, 
ha pujat un 593 per cent. L’índex de conflictivitat, de recursos interposats davant de 
liquidacions, ha baixat un 9,5 per cent. Els dies de demora de resolució ha baixat un 
38 per cent. Però, a banda, hi ha altres temes qualitatius que també són importants, 
com la unificació de criteris: ara, tot el territori de Catalunya té el mateix criteri a 
l’hora d’aixecar actes, a l’hora d’inspeccionar i, a més a més, amb l’aplicació de tri-
buts i amb aquest nou pla, els farem públics, perquè la gent sàpiga quina és la in-
terpretació que fem, des de l’agència tributària, a l’hora d’aplicar els tributs i reduir, 
així, també el frau fiscal. I d’aquesta manera homogeneïtzem la pressió fiscal en tot 
el territori, perquè abans, sí que és cert que hi havia cinquanta-dos registradors de 
la propietat que tenien els seus objectius i que cadascú tenia la seva estratègia. Per 
tant, això també és un tema a valorar i a tenir molt en compte.

La presidenta

Secretària, anem finalitzant?

La secretària d’Hisenda

Bé doncs, sí, senzillament, tornar-los a agrair les seves aportacions. 
I moltes gràcies, i estem a la seva disposició per a qualsevol informació que vos-

tès vulguin.

La presidenta

Moltes gràcies. Jo també us vull agrair la vostra intervenció. Heu vist que el 
tema..., hi ha moltes coses que crec que la gent..., doncs bé, pot fer també aquestes 
consultes i pot demanar-vos també aquesta informació directament.

Us agraeixo molt la compareixença i les explicacions que ens heu donat.
Fem dos minuts per acomiadar-los i reprenem la sessió.
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La sessió se suspèn a les sis de la tarda i catorze minuts i es reprèn a un quart de set del 

vespre i set minuts.

La presidenta

Reprenem.
La pròxima sessió ja farem que hi hagi berenar, o alguna cosa per animar-nos.
A veure, ens queden quatre propostes de resolució. El portaveu de Catalunya 

en Comú Podem em comenta que podem posposar les dues seves per a la propera 
sessió; per tant, en prenem nota. I el Grup de Ciutadans també em comenten que la 
novena, la de la protecció del funcionament normal de l’economia catalana també 
la podem posposar.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport 
per a l’autoconsum d’energia elèctrica

250-00479/12

Però el que sí que, si us sembla, farem la proposta de resolució..., el punt 6, sobre 
les mesures de suport a l’autoconsum d’energia elèctrica, que aquest ja s’havia ajor-
nat i que, per tant, aquest el farem avui.

Procedim a fer aquest punt. I, en nom del Grup de Ciutadans, el diputat Antonio 
Espinosa té la paraula.

Gràcies.

Antonio Espinosa Cerrato

Bé; gràcies, presidenta. Intentaré ser breu i no cansar més als diputats, que ja 
portem una sessió intensa. Bé, en l’exposició de motius de la proposta de resolució 
que hem presentat, ja es recull un ampli ventall d’aspectes i raons per fomentar el 
sistema d’autoconsum. Pero permítanme que aborde algunos aspectos en esta inter-
vención. Quisiera destacar que el desarrollo de los últimos años que ha tenido lugar 
en la energía solar fotovoltaica nos permite, a día de hoy, disponer de instalaciones 
de autoconsumo mucho más asequibles y competitivas desde el punto de vista eco-
nómico y con una altísima eficiencia para las viviendas y las pequeñas industrias. 
En el caso de las viviendas, hay soluciones no solo para propietarios de sus vivien-
das, sino también para aquellos que viven en régimen de alquiler. Y en la exposición 
de motivos, precisamente, se recogen varios ejemplos y soluciones.

En definitiva, lo que nos encontramos es que actualmente tenemos la tecnología 
y la legislación que nos permite avanzar en el autoconsumo con sus múltiples e im-
portantes ventajas. Destacaré la generación eléctrica distribuida, que permite pro-
ducir, precisamente, cerca del lugar de consumo, con la correspondiente disminu-
ción de pérdidas de transporte. Nos permite, precisamente, también hacer una clara 
contribución a la lucha contra el cambio climático, disminuyendo emisiones de CO2 
y, consecuentemente, contribuyendo a disminuir el calentamiento global. Sin duda 
alguna, las energías renovables y, por tanto, también la energía fotovoltaica, supo-
nen un impulso a la creación de empleo cualificado, estable y repartido además por 
todo el territorio. Y, finalmente, destacaría las posibilidades del autoconsumo para 
combatir la pobreza energética.

Miren, en Ciudadanos creemos que este Parlamento, y especialmente el Gobier-
no ha de redoblar los esfuerzos en potenciar las energías renovables, y en particular 
la energía fotovoltaica y el autoconsumo. 

El Gobierno de la Generalitat es especialista en los pactos nacionales, las mesas 
de trabajo, la elaboración de estrategias; que está muy bien, sin lugar a dudas, pero 
es hora de establecer medidas políticas concretas y dotarlas presupuestariamente, 
porque..., quiero insistir: dotarlas presupuestariamente. Y por eso esta propuesta de 
resolución la hemos traído a la Comisión de Economía, porque creemos que es hora 
de medidas dotadas presupuestariamente. Bien, pues entonces de eso se trata. No-
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sotros lo que queremos es..., hemos planteado medidas concretas de apoyo al auto-
consumo y para erradicar la pobreza energética, ¿eh? 

Pretendemos –pretendemos– que la garantía de un suministro básico como es la 
electricidad no se limite, no pueda limitarse a subvencionar la factura eléctrica. La 
actitud del Gobierno no puede ser simplemente subvencionar la factura eléctrica, o 
incluso trasladarla a las empresas productoras o generadoras. Hemos de centrar es-
fuerzos en erradicar el problema en lugar de paliarlo. Pero por eso nos parece mu-
cho más apropiado que la subvención pública se dirija a soluciones de inversión. Por 
eso proponemos 10 millones de euros; que no nos parece una inversión exagerada, 
teniendo en cuenta el beneficio que esta propuesta va a tener desde el punto de vista 
del empleo, desde el punto de vista de solucionar, precisamente, la pobreza energé-
tica, y del impulso, a la vez, a todo lo que es la industria fotovoltaica en Cataluña.

Por tanto, hemos hecho esta propuesta, y desgraciadamente en los grupos del 
Gobierno, en los grupos que dan apoyo al Gobierno, no hemos encontrado el apoyo 
que creemos que se merecería, ¿no?

Miren, refiriéndonos a las enmiendas que nos han planteado. Bueno, yo creo que 
lo que muestran es que continua, el Gobierno, en el inmovilismo y la parálisis. Se 
nos propone continuar con el despliegue de la estrategia Solarcat. Bien, pero es que, 
señores y señoras diputados, ¿cómo vamos a continuar con el despliegue de una es-
trategia que aún no se ha definido ni aprobado por el Gobierno de la Generalitat? 
Esta estrategia debería haberse aprobado en el 2018, y sigue sin aprobarse. En la 
enmienda se nos dice «continuar con esa estrategia»; pero si no está ni aprobada, 
¿cómo vamos a continuar con ella?

En el acuerdo de elaboración de la estrategia, que no en la aprobación de la es-
trategia, se habla de una inversión de 5,6 millones en el periodo 2018-2020. Pero es 
que esa cuantía, ¿saben de dónde sale? No de una voluntad presupuestaria, no, no; 
sale de un remanente de tesorería del Instituto Catalán de Energía, lo cual está de-
mostrando, una vez más, la escasa voluntad, el escaso impulso, la poca importancia 
que se le da, desde el Gobierno, a la implantación de energía fotovoltaica, ¿no?

Bien. Voy a acabar. Ahora ya no tenemos excusa de que Madrid no nos deja. Hay 
aprobada legislación sobre el tema del autoconsumo. Ahora sería el momento de que 
el Gobierno hiciera una apuesta decidida por las energías renovables y el autocon-
sumo, ¿eh?, y, lógicamente, dotara –dotara– una partida presupuestaria digna. ¿Para 
qué? Para la instalación de paneles fotovoltaicos que favorezcan el autoconsumo, 
combatan la pobreza energética, erradicando, en lugar de paliar, el problema.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara començarem pels grups que han presentat esmenes. Per 
part del Grup Republicà, qui...? (Pausa.) El senyor Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Sí, gràcies. En principi, algunes consideracions. En primer lloc, ens sembla que, 
com ja passava en altres ocasions, estem usurpant funcions d’altres comissions. És 
la Comissió d’Economia; és un element que, almenys el nostre propi grup, hem ha-
gut de compartir-lo amb els companys de la comissió on s’hauria d’estar discutint 
aquesta proposta de resolució, perquè si acabem arribant a la conclusió que tot allò 
que requerixca una dotació pressupostària s’ha de parlar a la Comissió d’Economia, 
podem eliminar tota la resta de comissions. Però, en tot cas, ja hem parlat amb els 
companys que haurien d’estar discutint aquesta qüestió, i, per tant, ens manifesta-
rem al respecte, com no pot ser d’altra manera.

Hem presentat esmenes. En primer lloc, repetir que l’estratègia Solarcat va ser 
aprovada pel Govern de la Generalitat l’any 2017. (Veus de fons.) Sí, que va ser apro-
vada pel Govern de la Generalitat l’any 2017. Per altre costat, algunes de les qües-
tions que es plantegen, evidentment, són compartides. Compartim, evidentment, 
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l’estratègia de l’energia fotovoltaica, de la distribució sobre el territori, de l’impuls 
de l’autoconsum, del suport a les renovables, o, òbviament, i que ens agradaria poder 
destinar molts més recursos –òbviament, també ho compartim.

Ara bé, hi han algunes qüestions que ens dificulten que puguem assumir i votar a 
favor d’aquesta proposta de resolució; entre altres coses, perquè no se’ns ha acceptat 
cap esmena. Es planteja una sèrie de propostes molt trencades, molt tancades, molt de-
tallades, que arriben fins al decimal, i que, evidentment, ens sembla que no és propi 
d’aquesta comissió, o almenys sentim que no és la nostra funció la de, en una proposta 
de resolució, dir-li al Govern de la Generalitat de Catalunya, en matèria tan sectorial, 
quina és la..., on ha de posar la coma, en un tema que, a més a més, té diverses lectures.

Diverses lectures en el sentit de que val la pena obrir un debat d’on convé més po-
sar els recursos quan parlem de pobresa energètica: en la millora de l’eficiència dels 
instruments de consum?, en l’estalvi energètic?, o en la producció energètica? Són 
elements que val la pena debatre. La majoria de persones que estan afectades per la 
pobresa energètica viuen en pisos petits, on la instal·lació de plaques fotovoltaiques 
s’ha de fer en espais comunitaris, en els terrats que són propis de la comunitat de 
veïns, i que, evidentment, u, primer problema, com afrontem el fet de computar la 
renda? Perquè, evidentment, estem parlant de que hem de compartir una instal·lació 
i ha d’afectar a tot un conjunt de veïns, que han d’estar-hi d’acord, que han d’estar 
d’acord a fer les inversions. Per tant, estem parlant de qüestions que no són tan òb-
vies, i que molt probablement és molt més eficient, molt més ràpid i molt més eficaç, 
sobretot, ajudar a que puguem tenir una reducció del consum a partir de sistemes de 
consum molt més eficients.

I això no treu que, evidentment, la implantació de plaques fotovoltaiques és útil 
en certs àmbits, però en aquest concret segurament tenim altres aspectes, altres es-
pais amb major recorregut i de major eficiència.

Per altre costat, també val la pena plantejar que la implantació d’energies reno-
vables té elements de recorregut que són importants de portar a terme i que, en este 
sentit, ho compartim d’una forma molt important. Necessitem que Catalunya avance 
en el desplegament de les energies renovables i que l’estratègia que ja hi ha deter-
minada per part del Govern de la Generalitat hauria de poder anar més enllà, òb-
viament. Ens agradaria poder disposar d’uns nous pressupostos que puguen marcar 
majors prioritats sobre aquest aspecte, però, en tot cas, en els termes que està escrita 
i que està concretada aquesta proposta de resolució, i amb la poca flexibilitat que 
s’ha manifestat pel grup proposant a l’hora de no acceptar cap mena de transacció i 
a més a més fer una proposta molt tancada, amb la coma, amb el detall, ens veiem 
en la impossibilitat, malauradament, de no poder donar-li suport.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, el diputat 
Jordi Munell.

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, presidenta. Bé, doncs, seguint el que deia també el company Salvadó, 
jo crec que hi ha una frase que ens ha dit el company proposant de Ciutadans... Diu: 
«Ara Madrid ja no és excusa.» Jo crec que és una frase d’aquestes lapidàries. Ara, 
ja, quina sort, ara Madrid ja ens deixa fer autoconsum, eh?, i, per tant, ara ja podem 
posar la placa solar al balcó. Jo crec que això és molt trist, no? És molt trist que du-
rant molts anys, justament, l’Estat central ha bloquejat el desenvolupament, justa-
ment, que estàvem dient, d’un sector de tecnologia avançada, un sector que genera 
llocs de treball, un sector que pot ajudar a l’estalvi domèstic, un sector que podia 
haver ajudat moltíssim en l’època de crisi, justament, a l’autoconsum i la pobresa 
energètica. No ens ho van deixar fer perquè estava bloquejat des de l’Estat central 
l’autoconsum elèctric; estava bloquejat, o estava paralitzat a través d’un impost, no?, 
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un impost que no en permetia el seu desenvolupament. Ara ja ens deixen. Quina sort 
que tenim, eh?, ja podem fer-ho.

Repeteixo una mica el que deia també el senyor Salvadó: és una proposta que, 
realment, doncs, podríem compartir-ne la filosofia, però que crec que té molts serrells 
per retocar i per treballar, i que segurament no és en l’àmbit de la Comissió d’Econo-
mia, seria en l’àmbit, segurament, de la comissió on es toquen les polítiques energè-
tiques, a la Comissió d’Empresa i Coneixement.

En qualsevol cas, parlar de plaques solars i parlar només de subvencionar pla-
ques solars, doncs, és, evidentment, rellevant, però també hem de reconèixer que la 
placa solar pot arribar a un estalvi del 30 per cent de la part variable de la factura 
de la llum, que és un 30 per cent. Un 30 per cent del 30 per cent és un 10 per cent. 
I, en canvi, hi ha moltes altres mesures, eh?, com les que ja s’estan fent, per exem-
ple, d’impuls també a l’adquisició de bateries, justament per a la gent que ja té la 
possibilitat de posar plaques, que s’està fent a raó de 360.000 euros el 2017, i el 2018 
i el 2019, amb el pressupost prorrogat també. O hi ha, per exemple, altres mesures, 
també, com s’ha apuntat, que segurament són molt més eficaces, i segurament no 
depenen tant de la capacitat de tenir pressupost o no tenir pressupost, com ens passa 
ara amb l’estratègia Solarcat, per exemple, no?, o amb aquests 10 milions que ens 
proposaven els companys de Ciutadans.

Hi han mesures, per exemple, d’eficiència en els tancaments, o hi han mesures, 
per exemple, de l’eficiència en els electrodomèstics, eficiència en els hàbits de con-
sum, en les dobles tarifacions elèctriques, o, per exemple, doncs, amb els canvis..., 
sistemes d’il·luminació eficaços. Jo voldria posar en relleu, també, la tasca que en 
aquest sentit fan, en atenció a les persones i famílies amb risc de pobresa energèti-
ca, les oficines d’eficiència energètica, les oficines d’atenció energètica que hi ha a 
moltes comarques de Catalunya, o a moltes ciutats de Catalunya, que estan ajudant, 
justament, en coordinació amb serveis socials, a moltíssimes famílies, a fer petits 
efectes, que són efectius, justament, per fer aquest estalvi energètic.

I també posar en relleu que una tercera esmena, també, anava en el sentit de 
treballar, com ja preveu aquest Pacte nacional per a la transició energètica, en el 
desenvolupament efectiu d’aquest bo social energètic, que en aquest cas preveu des-
comptes per a les famílies en funció de la renda, en funció del nombre de famílies i 
en funció de la zona climàtica, i a més a més amb aplicació d’IVA reduït, del 25 al 
cent per cent –del 25 per cent al cent per cent– del cost de l’energia per a aquestes 
famílies vulnerables energèticament. Per tant, aquesta era també una esmena que 
proposàvem, també, que no ha estat acceptada.

I també, posar també en relleu que ja existeixi –en aquest cas és un programa 
estatal– el programa PAER, que ajuda a la millora energètica i eficiència energètica 
dels edificis, però que també imaginem-nos que, a nivell de tot l’Estat, està dotat no-
més amb 200 milions d’euros, amb la qual cosa és misèria i companyia quan arriba 
a Catalunya, no? I si a més a més tenim en compte que l’aportació estatal a Catalu-
nya, la darrera setmana es xifrava, el 2018, en gairebé un 10 per cent del que hi ha-
via previst d’inversions i aportacions estatals, misèria sobre misèria, sobre misèria, 
i, per tant, tot això queda sobre el paper.

Amb la qual cosa, doncs, amb la filosofia hi estaríem d’acord, amb mesures per 
reduir la pobresa energètica estem també, doncs, al capdavant, però amb aquestes 
mesures concretes que ens proposen no els podrem donar suport.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat Munell. Per al posicionament del Grup Parlamentari So-
cialistes, senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Sí; gràcies, presidenta. Seré molt breu. A mi també m’ha estranyat aquesta pro-
posta de resolució en aquesta comissió, quan és a Empresa i Coneixement on trac-
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tem els temes energètics. A més, jo no soc la diputada que porta els temes, i, per 
tant, parlar serà equivocar-me, segur. I, per tant, no m’allargaré massa.

Jo..., el que no m’ha quedat massa clar de la lectura d’aquesta proposta de reso-
lució és l’objectiu que es persegueix. I, per tant..., perquè l’objectiu que persegueix 
la transició energètica, el pacte o la llei que ha d’arribar encara, és, primer, treballar 
per un planeta amb unes millors condicions, i, evidentment, un segon objectiu, que 
és l’estalvi energètic, per facilitar a les famílies i millorar els costos energètics no 
només de les famílies sinó també de les indústries. Però llegint la proposta de re-
solució, sembla que estigui molt esbiaixada cap a les famílies vulnerables, i d’una 
manera una mica estranya que no acabem d’entendre.

El que hem de fer clarament és millorar l’eficiència energètica per a les famílies 
i per a les indústries, i posar tots els recursos possibles perquè això avanci a un rit-
me accelerat, si volem complir els objectius 2030. I, per tant, nosaltres creiem que 
aquesta proposta de resolució no respon massa bé a aquests objectius. Votarem fa-
vorablement algun punt, però en general ens abstindrem, perquè no li acabem de 
trobar el sentit i l’objectiu final.

I recordar als grups que donen suport al Govern, que encara estem pendents d’una 
llei de transició energètica, que som l’únic país occidental que no té una llei en aquest 
sentit, i que, per tant, seria bo que si ens ho creiem tant, doncs, ens poséssim a tre-
ballar aviat, i més enllà d’un pacte, que no sé amb qui l’hem signat, féssim una llei.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Romero. El diputat David Cid.

David Cid Colomer

Sí. En primer lloc, destacar que crec que la proposta de resolució està carregada 
de bona voluntat, i, per tant, segurament també per això nosaltres donarem suport a 
algun dels punts, però crec que també en algunes qüestions està potser una mica..., 
no diria mal orientada, però potser sí desorientada. O sigui, jo crec que aquí hi han 
dues coses que hi tenen a veure. La primera és la lluita contra la pobresa energètica. 
I, com es destacava, jo crec que té a veure molt amb la incapacitat que tenen moltes 
famílies de pagar la factura de la llum, per una situació, evidentment, laboral com-
plexa, a vegades sobrevinguda i altres vegades estructural. Que, a més a més, el que 
fa més factible que aquestes famílies puguin fer front al pagament de la factura de 
la llum té a veure, no?, com es deia, amb la feina que es fa, diguéssim, per entitats o 
fins i tot per part de l’Administració, d’ajustar en molts casos i de donar informació 
sobre el que té a veure amb els diferents aspectes de la factura de la llum. Per exem-
ple, en aquest cas, moltes vegades, de tindre una potència contractada que s’ajusti 
realment a les necessitats que té el domicili. Això, ara mateix és el que, tal com està 
configurada la factura de la llum, té un impacte més gran en la reducció o no de la 
despesa; no, malauradament, aspectes que tenen a veure amb el consum.

Després, feia referència que, evidentment, en molts casos, una de les vies per in-
tentar també resoldre la situació de pobresa energètica no només per la factura de 
la llum, sinó també, fins i tot, per la capacitat que hi ha d’escalfar o, en aquest cas, 
refredar, una «vivenda», té a veure amb un parc immobiliari, a nivell de Catalunya, 
que crec que és substancialment antic i que a més a més necessita rehabilitació i ne-
cessita rehabilitació energètica. I, en paral·lel, evidentment, tot el que sigui fomentar 
també l’autoconsum, que crec que és una de les coses a fer, no només per un element 
de lluitar contra la pobresa energètica, sinó també per desenganxar, o per acabar, per 
trencar aquest oligopoli elèctric, en aquest sentit, en mans de poques companyies, i, 
en definitiva, també com una estratègia fonamental de la lluita contra el canvi climà-
tic i contra l’emergència climàtica, que això és fonamental. I no seré jo qui defensi 
en aquest cas la Generalitat, que de manera reiterada està incomplint el seu Pla de 
l’energia i lluita contra el canvi climàtic, especialment pel que fa referència a la ge-



DSPC-C 268
5 de juny de 2019

Sessió 8 de la CEH  53 

neració a través d’energies renovables, no només amb fotovoltaica, que també, sinó 
també amb eòlica.

En tot cas, nosaltres creiem que, evidentment, s’ha de fomentar tot el que té a 
veure amb la producció d’autoconsum, especialment també amb fotovoltaica, per-
què cada vegada més, també, està evolucionant la tecnologia i permet que sigui més 
eficient i, en aquest cas, també es pugui recuperar d’una manera més ràpida fins i tot 
la inversió. I, evidentment, si volem substituir, en aquest cas, per exemple, també la 
producció d’energies que no són netes, malgrat que es defensi, com les energies nu-
clears, només podem anar a través de models de producció descentralitzada.

En tot cas, com deia, jo crec que l’orientació de la moció, doncs, en alguns casos 
potser també fins i tot és massa massa, diria, concreta amb les mesures que es volen 
prendre, i en funció, també, no?, de quines subvencions i en funció de quin nivell de 
renda. En tot cas, en aquest punt segurament ens abstindrem, i en aquells que recla-
men una major inversió per part de la Generalitat, en el que fa referència a la promo-
ció i la subvenció de les energies fotovoltaiques, hi donarem suport.

La presidenta

Gràcies, senyor Cid. El diputat Santiago Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Bé, comparteixo el que ja ha dit algun altre portaveu amb 
relació a l’oportunitat d’aquesta proposta de resolució en la Comissió d’Economia, 
en lloc de la Comissió d’Empresa i Coneixement, que seria la competent en matèria 
d’energia. De totes maneres, a nosaltres ens és igual, perquè m’hagués tocat a mi 
exactament igual, en una comissió que en l’altra. (Rialles.) Per tant, no tinc cap in-
convenient a posicionar-me amb relació a aquesta.

Amb una primera consideració, perquè s’ha fet referència que si Madrid..., des-
prés s’ha fet referència que si l’impost, etcètera. Només recordar que allò que se’n 
deia «impost», que de fet era un cànon per enganxament d’una instal·lació a la xarxa 
ordinària, un cànon com el que paguem tots els que ens subministrem directament 
de la xarxa i no tenim instal·lacions fotovoltaiques, aquell impost era per a instal·la-
cions de més de 10 quilowatts, que precisament no són els habitatges de les persones 
vulnerables, les que tinguin més de 10 quilowatts, no? Si estan ocupades, sí, però, 
si no, no. Per tant, entenc que no té absolutament res a veure una cosa amb l’altra.

En qualsevol cas, sí que entenem que la proposta té aquesta part de bondat. És 
cert que l’evolució que han tingut les instal·lacions fotovoltaiques, i que continuarà 
venint, ha sigut una evolució que afavoreix les petites instal·lacions, segurament no 
per a la substitució total del subministrament elèctric, però sí per a una substitució 
parcial per energia solar fotovoltaica directament per part dels usuaris; és una pos-
sibilitat. I, per tant, valorem positivament que, doncs, es puguin recolzar iniciatives 
d’aquestes característiques per part de particulars. I si a més a més resol en algun 
cas..., que no crec que sigui genèric, però si es resol en algun cas el problema de per-
sones vulnerables, tant de bo i molt millor.

Això no vol dir que donem suport al conjunt de la proposta de resolució, perquè 
jo crec que els punts 1 i 2, que són els que expressen la voluntat de que s’avanci en 
un determinat sentit, són aquells que votarem favorablement; a la resta de punts ens 
abstindrem, no perquè estiguem en desacord amb el detall en el que entra la propos-
ta de resolució, sinó perquè creiem que mereix una anàlisi molt més exhaustiva de 
tots aquests detalls que es proposen, no?

Per tant, votarem favorablement els punts 1 i 2, i ens abstindrem en la resta de 
punts, en la mesura que entren en un detall..., jo crec que és impropi d’un posicio-
nament polític.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Diputat Espinosa, tres minuts per posicionar-se per les 
esmenes que li han presentat.
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Antonio Espinosa Cerrato

Sí; gracias, presidenta. Lo primero, insistir: tengo el acuerdo de gobierno del 
2017 donde se aprueba la elaboración de la estrategia. Precisamente en ese acuerdo 
se establece que la estrategia Solarcat será aprobada por el Gobierno de la Genera-
litat «en el decurs del 2018», ¿eh? Por tanto, no se ha aprobado la propia estrategia, 
sino su elaboración –no la propia estrategia.

Y después, a ver, naturalmente, se me decía, bueno, inconvenientes..., bueno, 
pues que habrá que hacerlo en las instalaciones comunitarias. No, no, no, mire us-
ted, las soluciones técnicas hoy permiten precisamente hacer instalaciones fotovol-
taicas móviles tipo toldo, que no necesitan ir a la azotea, que no necesitan ir a los 
espacios comunitarios.

Y es verdad –es verdad– que esta propuesta no se limita, aunque sí incide de 
forma muy clara y directa en aspectos de lucha contra la pobreza energética. Pero 
va mucho más allá; precisamente por eso la subvención y el tipo de tratamiento a 
efectos del IRPF tiene en cuenta las diferentes rentas, porque no nos limitamos, es 
decir, estamos en una propuesta que precisamente lo que pretende es fomentar las 
energías renovables y concretamente la fotovoltaica, y establece una serie de ayudas 
para que eso pueda darse especialmente –especialmente– en aquellas familias, di-
gamos, vulnerables en base a la pobreza energética.

Y, efectivamente, llega a un nivel de concreción grande, porque hemos hecho un 
esfuerzo de concretarlo para facilitarlo incluso al Gobierno, que parece ser que no 
tiene nunca interés ninguno en concretar nada. Todo son mesas, todo son diálogos, 
todo son propuestas, pero concretamente... El Solarcat..., perdónenme que les diga, 
pero es que el Solarcat precisamente va en la línea de los aislamientos, no en la línea 
que yo estoy proponiendo o que estábamos proponiendo desde Ciudadanos –desde 
los aislamientos. Y, además, como he dicho, precisamente con un..., coge un peda-
cito de un remanente que sobraba por allí, y lo vamos a destinar a aislamientos de 
las viviendas. No, hombre, no: decisión política para implantar las energías fotovol-
taicas. Y eso significa presupuesto.

Y, evidentemente, podemos estar en si esto tendría que haber sido en Medio Am-
biente o en Empresa, pero yo he querido, y hemos querido –así lo hemos valorado, 
desde el punto de vista de Ciudadanos– darle un peso relevante, porque entendemos 
que también, al final, desde Economía es desde donde se pone, digámoslo así, los 
filtros, o los límites al presupuesto. Y pensamos que es una necesidad imperiosa, y 
además con un beneficio social increíble, esta propuesta que hemos traído.

La presidenta

Gràcies, diputat. Procedim, doncs, a votació.
Hi han set punts. Ho dic, perquè si ho hem de fer... (Veus de fons.) l’1 i el 2 se-

parats i la resta pot anar junta? (Pausa.) En això estem d’acord? (Pausa.) D’acord.
Procedim a la votació dels punts 1 i 2 de la proposta de resolució. Senyor Cid... 

(Veus de fons.) Sí? (Pausa.) D’acord.
Procedim a la votació del punt 1 i el punt 2 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Deu, no?
Vots en contra?
Deu.
Abstencions?
Zero.
(Veus de fons.) És que no, perquè guanya el vot ponderat, remetent-nos a la Mesa 

del Parlament. Molt bé. Doncs, és que no. (Remor de veus.) Guanya el no. Molt bé.
I ara anem a la resta. Els punts –tothom hi està d’acord, eh?– 3, 4, 5, 6 i 7.
Vots a favor?
Sis.
Vots en contra?
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Deu.
I abstencions?
Quatre.
Per tant, també es rebutja. Per tant, es rebutgen tots els punts de la moció.
Diputats i diputades, moltes gràcies, fins a la propera comissió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de set del vespre i set minuts.
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