
 

Carrer del Foc, 57  
08038 Barcelona 
Tel. 933 162 000 

 

El Govern aprova el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2023 

• S’inclouen modificacions en alguns dels tributs cedits per impulsar 
l’emprenedoria, la recerca i l’activitat empresarial, i per facilitar l’accés a 
l’habitatge a determinats col·lectius 

• S’incrementa l’import de les indemnitzacions per violència masclista, se 
simplifiquen els tràmits per rebre-les i es fan compatibles amb la Renda 
Garantida de Ciutadania 

 

El Govern ha donat avui llum verda al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i 
administratives i del sector públic per al 2023. Aquest text, també conegut com a “llei 
d’acompanyament” dels Pressupostos de la Generalitat, recull un conjunt de mesures de 
naturalesa tributària –modificacions d’impostos i taxes–, però també d’altres que afecten 
l’àmbit del sector públic i de funcionament de l’Administració i el règim jurídic de les finances 
públiques.  

En matèria fiscal, el Projecte de llei incorpora algunes modificacions, la majoria de les quals 
de caràcter tècnic, que afecten principalment alguns dels tributs cedits total o parcialment a la 
Generalitat (IRPF, impost sobre successions i donacions i impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats). L’objectiu és doble: d’una banda, impulsar 
l’emprenedoria, la recerca i l’activitat empresarial; i, de l’altra, facilitar l’accés a l’habitatge 
habitual a determinats col·lectius com són les famílies nombroses, monoparentals, joves i 
persones amb cert grau de discapacitat.  

• IRPF: En primer lloc, s’amplia el percentatge (del 30% al 40%) i la quantia màxima de la 
deducció (que passa de 6.000 euros a 12.000 euros)  de les inversions que faci un àngel 
inversor (business angel) en concepte de compra d’accions o de participacions socials en 
empreses noves o de creació recent.  
 
En segon lloc, es modifica la deducció –que s’incrementa del 25% al 30% de la quantitat 
donada, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica- d’aquelles donacions 
que es facin a favor dels instituts universitaris i altres centres de recerca integrats o 
adscrits a les universitats catalanes i dels centres de recerca promoguts o participats per 
la Generalitat, que es dediquin al foment de la recerca científica i el desenvolupament i la 
innovació tecnològics. Segons el text del projecte de llei, en cap cas, la suma dels 
percentatges de la deducció autonòmica i de la deducció estatal pot superar el 
percentatge de  deducció del 100%.  
 

• Impost sobre successions i donacions: amb la voluntat d’impulsar l’activitat 
empresarial, s’amplia la base màxima de la reducció (fins a 200.000 euros, límit que es 
fixa en 400.000 euros per als donataris amb un grau de discapacitat igual o superior al 
33%) per la donació de diners a favor de fills o nets sempre que aquestes quantitats 
serveixin per o bé constituir o adquirir una empresa o un negoci professional amb domicili 
fiscal i social a Catalunya, o bé comprar-ne participacions. També es modifiquen els 
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requisits subjectius que ha complir el donatari: se suprimeix el topall d’edat i s’incrementa 
l’import del seu patrimoni net fins als 500.000 euros.  
Per facilitar l’accés, en la reducció ja existent del 95% per la donació a un descendent 
d’un habitatge perquè sigui destinat a primera residència, s’inclou el supòsit de donació 
de terreny per a construir-la o de diners per a l’adquisició del terreny amb la mateixa 
finalitat.  
 

• Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: també es fan 
modificacions en la regulació dels tipus reduïts que graven l’adquisició de l’habitatge 
habitual per a determinats col·lectius. En el cas de les famílies nombroses, monoparentals 
o de persones amb discapacitat i de joves (32 anys o menys) s’afegeix que també pot 
gaudir del tipus reduït l’adquisició d’un terreny per a construir-hi l’habitatge habitual. 

 
A més, s’incrementa de 30.000 euros a 36.000 euros el topall de la base imposable del 
contribuent i, en el cas concret de les famílies nombroses i monoparentals, aquesta 
quantitat s’eleva en 14.000 euros per cada fill que excedeixi del nombre de fills que la 
legislació exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de nombrosa o 
de monoparental de categoria especial. 

 
 
Tributs propis i taxes 
 
El text aprovat avui pel Govern també incorpora algunes novetats en els tributs propis que 
gestiona i recapta l’Agència Tributària de Catalunya. En concret, en el cas de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics,  s’estableix el mateix tipus de gravamen (2 euros) per 
a totes les estades efectuades en un creuer, amb independència de la durada de l’estada. 
Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de l’1 d’abril del 2023.  
 
En l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, es fa una 
puntualització per poder gaudir de la bonificació en el cas concret dels vehicles clàssics. En 
aquest sentit, es preveu que el contribuent es pugui adreçar a qualsevol club o associació 
automobilística adscrita a la Federació Catalana de Vehicles Històrics per sol·licitar el 
document que acrediti que el seu vehicle sigui considerat clàssic, sense la necessitat d’estar-
hi associat.  
 
Finalment, se suprimeixen sis taxes -gestionades pels departaments competents en matèria 
de justícia, cultura, acció climàtica i salut- i s’actualitzen les quotes d’algunes altres per ajustar 
els imports al cost del servei que presten.  
 
I per tancar l’àmbit de les mesures fiscals, es modifica el Codi Tributari de Catalunya, que 
passa de tres a set Llibres; d’una part, s’aprova el Llibre quart, que fa referència a la Política 
Fiscal Corporativa, la regulació de la qual fins ara es trobava recollida en la Llei de finances 
públiques de Catalunya; d’una altra, s’autoritza al Govern perquè en el termini de 12 mesos 
aprovi, el Llibre sisè del Codi, mitjançant decret legislatiu que ha d’integrar el text refós de la 
normativa pròpia aprovada per la Generalitat de Catalunya en l’àmbit dels tributs cedits. 
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Mesures financeres, administratives i del sector públic 

En el capítol de mesures financeres, administratives i del sector públic, la llei incorpora 
diverses novetats relacionades amb la millora dels serveis públics, la lluita contra el canvi 
climàtic i un model de societat més just, inclusiu i feminista. 

• Institut Català de Finances i el FEDER: es capacita l’ICF a dur a terme tasques 
d’execució dels instruments del nou Programa Operatiu per a Catalunya FEDER 2021-
2027, i a prendre les mesures oportunes per assegurar la bona gestió dels instruments 
financers del PO. 
 

• Violència masclista: s’incrementa l’import de les indemnitzacions per violència 
masclista i es fixa en cinc vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya 
anual. Es reconeix per primer cop el dret de la mare a ser indemnitzada per l’assassinat 
del seu fill o filla. Alhora, se simplifiquen els tràmits per rebre les prestacions 
econòmiques i es fan compatibles amb poder cobrar al mateix temps la Renda 
Garantida de Ciutadania. Així, s’elimina el requisit d’acreditar lesions o seqüeles a 
través d’un comunicat mèdic o sentència judicial. En el cas de la violència vicària, n’hi 
haurà prou amb les diligències policials. Aquestes mesures permetran ampliar el 
nombre de dones que es poden acollir a les indemnitzacions. 

• Pla Pilot renda bàsica universal: es determina l’assignació monetària del Pla pilot de 
la renda bàsica universal del Govern de Catalunya, que es fixa en 800 euros mensuals 
per a les persones majors d’edat i en 300 euros mensuals per a les que siguin menors. 
Aquest import, que té naturalesa universal i és incondicional, es percebrà de forma 
individual. 

• Erradicació de l’amiant: es crea el Fons per a l’Erradicació de l’Amiant de Catalunya, 
que s’integra dins el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per 
finançar la detecció, retirada i gestió de l’amiant i de totes les actuacions que es duguin 
a terme amb aquest objectiu, com ara la difusió, la sensibilització, la formació o el 
foment d’iniciatives privades. Amb aquesta mesura es dona compliment a l’objectiu 
fixat per la Unió Europea d’erradicar tot l’amiant existents als països membres a finals 
del 2032. 

• Gratuïtat FGC per als menors de 4 anys: s’estableix la gratuïtat per als usuaris 
menors de 4 anys al sistema de transport ferroviari de Catalunya i la potestat de 
quedar-ne exempts al transport per cable. 

• Discriminació positiva a favor de les dones en properes convocatòries laborals 
de FGC: s’instrumenta un torn reservat per a dones en les convocatòries per accedir 
a les vacants de les àrees d’activitat professional del sistema ferroviari de Catalunya 
on la majoria del personal siguin homes. Així, el nombre de places reservat per a dones 
s’ha de situar entre el 25% i el 40% del total de llocs convocats. Aquesta mesura no 
serà d’aplicació en aquelles àrees on la presència de les dones sigui superior al 40%. 

• Comissió d’accidents ferroviaris: s’habilita la creació d’una comissió d’accidents 
ferroviaris, depenent del Departament de Territori, en el cas que es produeixi algun 
incident en l’àmbit dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
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• Tasques de prevenció en matèria d’aigües: s’inclou un nou principi d’actuació de la 
Generalitat en l’exercici de les seves competències en matèria d’aigües que incorpora 
tasques de prevenció dels danys produïts per inundacions i promoció de les actuacions 
necessàries per prevenir i controlar els riscos d’inundació i protegir el domini públic 
hidràulic. I s’atribueix al Consell d’Administració de l’ACA la facultat de fixar les tarifes 
de subministrament de l’aigua en alta. 

• Subministrament elèctric: es permet a la Generalitat de Catalunya imposar multes 
coercitives per assegurar el compliment de les resolucions o els requeriments 
d’informació que dicti l’organisme competent en matèria d’energia del Govern, d’acord 
amb la Llei de procediment administratiu. L’import de les multes, que oscil·larà entre 
els 100 i els 10.000 euros diaris, es fixarà d’acord amb el perill de la infracció per a la 
vida i la salut de les persones, la seguretat de les coses i el medi ambient; la 
importància del dany causat; i els prejudicis produïts en el subministrament. Aquestes 
multes coercitives seran independents de les sancions que es puguin imposar. 

• Acció popular: s’amplien els supòsits en què la Generalitat de Catalunya pot exercir 
l’acció popular en defensa de la legalitat i de l’interès conjunt de la ciutadania de 
Catalunya en els casos següents: procediments penals per violències masclistes; per 
mort o maltractament a infants o adolescents; per fets delictius motivats per odi o 
discriminació que afectin els drets fonamentals; per revelació de secrets quan la 
persona perjudicada sigui membre del Govern, alt càrrec o empleada pública o es 
pugui veure afectat l’interès general; o per a la protecció de les persones 
consumidores. 

Finalment, i pel que fa a les disposicions addicionals i finals, destaquen el traspàs al 
Departament d’Igualtat i Feminismes d’una sèrie de competències i funcions que ara 
tenen atribuïdes l’Institut Català de les Dones i el Departament de la Presidència; l’autorització 
per refondre en un únic text la legislació en matèria d’aigües de Catalunya; o el mandat al 
Govern perquè presenti al Parlament un projecte de llei que reguli la Inspecció Tècnica de 
Vehicles, en el termini màxim de 12 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei. 

L’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic conté 
les mesures necessàries per completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2023. Així, el nou text modifica diverses disposicions legals, entre les 
quals hi ha decrets llei, decrets legislatius, alguns decrets i, majoritàriament, lleis. S’estructura 
en cinc parts i conté 87 articles. Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació 
al DOGC, tret dels articles que fixen dates específiques d’entrada en vigor de les modificacions 
legislatives que contenen. 

 


