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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-

lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, del Subgrup Parlamentari de Solida-

ritat Catalana per la Independència, Subgrup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009, del 

12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, demanen dictamen del 

Consell de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució 

del Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i de creació de l’impost 

sobre les estades en establiments turístics (tram. 200-00019/09), i d’una 

manera especial dels preceptes següents: 

MOTIVACIÓ 

Sobre l’adequació a la  vigent Constitució espanyola de 29 de desembre de 

1978 i  al vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya, llei orgànica 6/2006  

dels articles i disposicions que es relacionen de forma detallada en els apartats 

següents,del “Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administrati-

ves i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics” 

segons el Dictamen adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 

del Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el dia 9 de febrer de 2012 i 

publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya nº 249 de 10 de febrer de 

2012.  

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

PRIMER.-El primer grup de disposicions –articles- del Projecte de llei objec-

te de la present petició de Dictamen sobre els que es sol·licita el dictamen, 

per determinar l’existència de possibles vulneracions de les disposicions de la 

Constitució espanyola i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que es referiran 

al final del present apartat, són: 
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Article 64. Modificació de la Llei 6/2007  de 17 de juliol, del centre d’estudis 

d’opinió. 

Article 65. Modificació de la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la qual es 

crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. 

Article 66. Modificació del Decret legislatiu 4/2002 de 24 de desembre,  text 

refós de la Llei de l’Institut Català de Finances,  

Article 67. Modificació de la Llei 4/1980, del 16 de Desembre, de creació de 

l’Institut Català del Sòl, 

Article 68. Modificació de la Llei 13/2009 del 22 de juliol, de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya, 

Article 70. Modificació de la Llei 7/2011 ,  

Article 71. Modificació de la Llei 1/2003 del 19 de febrer, d’universitats de Ca-

talunya, 

Article 72 bis. Modificació del Decret llei 1/2009 del 22 de desembre, d’orde-

nació dels equipaments comercials. 

Article 73. Modificació del Decret legislatiu 1/2009 del 21 de juliol, text refós 

de la Llei reguladora dels residus, 

Article 74. Modificació de la Llei 20/2009 del 4 de desembre de prevenció i 

control ambiental de les activitats 

Article 74 bis. Modificació de la Llei 17/1990 del 2 de novembre, de museus 

Article 74 ter. Modificació de la Llei 17/2008 de modificació de la Llei 6/2008, 

del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. 

Article 74 quarter. Modificació de la Llei 9/2011 del 29 de desembre, de pro-

moció de l’activitat econòmica 

Article 74 quinquies. Modificació de la Llei 9/1993 del 30 de setembre, del pa-

trimoni cultural català 

Article 74 sexies. Modificació de la Llei 12/2007 de l’11 d’octubre, de serveis 

socials 

«Article 74 octies. Modificació del Decret Llei 1/2009 del 22 de desembre, 

d’ordenació dels equipaments comercials 
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Article 74 novies. Modificació de la Llei 13/2007 del 31 d’octubre, del Memori-

al Democràtic. 

Article 74 decies. Modificació de la Llei 14/2007 del 5 de desembre, de 

l’Institut Català Internacional per la Pau,  

Article 74 undecies. Modificació de la Llei 12/1981del 24 de desembre, per la 

qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial in-

terès natural afectats per activitats extractives, en la redacció donada per 

l’article 25 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millora-

ment de la regulació normativa- 

article 74 duodecies de modificació de la Llei 9/2011, de promoció de 

l’activitat econòmica, 

Article 74 terdecies. Modificació de la Llei 10/2011 del 29 de desembre, de 

simplificació i millorament de la regulació normativa 

article 75. De modificació de la Llei 7/2007de 17 de juliol, de l’Agència Tribu-

tària de Catalunya.  

Disposició addicional Primera. Règim d’autonomia econòmica del Laboratori 

Agroalimentari 

Disposició addicional quarta. Cessió de domini al Servei Català de la Salut. 

Disposició addicional cinquena. Patrimoni de l’Institut Català del Sòl 

Disposició addicional quinzena. Mesures en l’àmbit del transport públic 

Disposició addicional dissetena. Mesures en matèria de recerca i universitats 

Disposició addicional vintena. Mesures de suport a l’estabilitat pressupostària 

de les universitats públiques. 

Disposició addicional vint-i-quatrena. Mesures de coordinació de les universi-

tats 

Disposició addicional vint-i-cinquena. 

Disposició addicional vint-i-sisena 

Disposició derogatòria sisena  per la que es deroga la disposició final sisena de 

la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regu-

lació normativa. 
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En relació a aquest conjunt d’articles s’interessa es dictamini sobre la possible 

vulneració que la seva inclusió en aquest Projecte de llei de “Mesures fiscals, 

financeres i financeres” com a llei d’acompanyament a la llei de pressupostos 

de la Generalitat per l’exercici 2012, en atenció a la seva finalitat i forma  de 

tramitació, pugui  suposar: dels articles 29.4; 39; 55.2; 62.2 i 212 del vigent 

Estatut d’autonomia de Catalunya; i aquests interpretats i aplicats en relació 

als articles 37; 39;  62.1; 203.6 del mateix Estatut d’autonomia i concordants, i 

en especial del dret dels parlamentaris electes a exercí de forma plena  la tasca 

legislativa i la representació política,   prenent en consideració   en el seu 

desenvolupament i concreció  contingut  en  l’article 101 del Reglament del 

Parlament de Catalunya. 

Del articles 9.3; 134 i concordants de la Constitució espanyola vigent –

d’aplicació analògica al cas del govern i del Parlament de  Catalunya. 

De la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional sobre l’abast, contin-

guts i limitacions de les anomenades lleis d’acompanyament als pressupostos, 

o lleis de mesures fiscals i financeres o denominacions similars, associades a la 

tramitació dels pressupostos anuals i si aquestes són lleis habilitades per in-

troduir desenes de modificacions normatives de lleis que res tenen a veure en 

matèria pressupostària. 

Finalment, i amb invocació dels mateixos motius de possible vulneració de les 

disposicions estatutàries i constitucionals citades i de la doctrina constitucio-

nal, interessa que es dictamini sobre l’ajustament a dites disposicions del fet  

que s’hagin introduït modificacions substantives a normes legals que no es 

contemplaven en el projecte presentat al Parlament, i que així mateix, s’hagin  

introduït –per via d’esmenes del grup parlamentari que dóna suport al govern 

tot un seguit de taxes noves i de modificacions de taxes que no estaven en el 

projecte de llei entrat al Parlament i sense venir acompanyades de les memòri-

es econòmiques corresponents. 

També interessa el dictamen sobre si el procediment abreujat i peremptori de 

la  tramitació d’aquest projecte de llei  sense ajustar-se als procediments legis-

latius ordinaris i sense fer possible la realització de compareixences d’entitats i 

persones davant el Parlament amb caràcter previ al termini per formulació 

d’esmenes en relació al projecte, suposa una vulneració de drets fonamentals 

com el de la participació en els afers públics contemplat en l’article 23 de la 

Constitució espanyola i en la modalitat contemplada en els articles 29.4  i 43 
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del Estatut d’Autonomia de Catalunya  del dret de participació dels ciutadans 

en el procés legislatiu per mitjà de compareixences. 

 

SEGON.- VULNERACIÓ DEDRETS ESPECÍFICS  DELS CAPÍTOLS PRIMER, SE-

GONS I TERCER  DEL TÍTOL I DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA 

i  del CAPÍTOL SEGON DEL TÍTOL I DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA  

A més de la possible vulneració dels articles i disposicions de la Constitució 

espanyola i de l’ Estatut d’Autonomia  que s’han relacionat en els darrers parà-

grafs de l’apartat PRIMER, i que es reiteren de forma expressa també pels arti-

cles del projecte objecte del dictamen que seguidament es relacionaran, es 

demana  que el Consell de Garanties Estatutàries dictamini també, de forma 

específica, sobre les possibles vulneracions  en que puguin incórrer els se-

güents articles del projecte de llei de  les disposicions dels capítols PRIMER, 

SEGONS i TERCER  DEL TÍTOL I DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA i  

del CAPÍTOL SEGON DEL TÍTOL I DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA, que 

s’indiquen en cada  sub-apartat: 

1.A.- Article 69. Modificació de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mí-

nima d’inserció. 

1.B.-Article 72. Modificació de la Llei 13/2006  del 27 de juliol, de prestacions 

socials de caràcter econòmic. 

1.C.- Disposició addicional Tercera. Renda mínima d’inserció. 

1.D.-Disposició addicional Sisena. Suspensió de les millores directes de la pres-

tació econòmica d’incapacitat temporal i dels sistemes de premis per vincula-

ció o antiguitat. 

Pel que fa a aquestes disposicions, interessa -a més- el dictamen  específic so-

bre la possible vulneració per aquestes normes del projecte, dels articles 39; 

40.1; 41; 42; 49; 50  i 53  - en relació al que preveu l’article 81.1.- de la Cons-

titució espanyola,  i articles  30; 37.2 –amb relació al 62.2; 40.2 i 40.5  i con-

cordants, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

Article 74 septies. Modificació de la Llei 18/2007 del 28 de desembre, del dret 

a l’habitatge 

Pel que fa a aquesta disposició, interessa –a més- el dictamen  específic sobre 

la possible vulneració per aquestes normes del projecte, dels articles 39; 
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40.1;50 i 51 i concordants  de la Constitució espanyola i articles 26; 30; 37.2 –

amb relació al 62.2; 40.2; 40.5; 47 i concordants de l’ Estatut d’Autonomia de 

Catalunya. 

3.A.- Article 76. Modificació del text refós de la legislació en matèria de funció 

pública . 

aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre. 

3.B.-Article 77. Modificació de la Llei 8/2006 del 5 de juliol, de mesures de 

conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les 

administracions públiques de Catalunya. 

3.C.- Disposició addicional setena. Mesures relatives a drets sindicals. 

3.D.- Disposició addicional vuitena. Deducció de retribucions. 

3.E.- Disposició addicional desena. Personal estatutari que percep els havers en 

la modalitat de contingent i zona. 

3.F.- Disposició addicional onzena. Efectes econòmics dels nous nivells de car-

rera professional assignats al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 

3.G.- Disposició addicional dotzena. Personal de les universitats públiques de 

Catalunya. 

3.H.- Disposició addicional tretzena. Jubilació forçosa del personal de l’Institut 

Català de la Salut. 

3.I.- Disposició addicional catorzena. Suspensió d’acords i pactes i inaplicació 

de convenis col·lectius. 

3.J.- Disposició addicional vint-i-tresena. Règim d’aplicació de les mesures a les 

entitats del sector públic de salut. 

3.K.- Disposició transitòria cinquena. Reducció de la jornada dels llocs de tre-

ball ocupats per personal interí de l’àmbit de la Mesa sectorial de negociació 

del personal d’administració i tècnic. 

3.L.- Disposició transitòria sisena. Excedència voluntària amb reserva de lloc de 

treball. 

3.M.- Disposició  transitòria setena. Personal docent no universitari dependent 

de la Generalitat. 
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3.N.- Disposició transitòria vuitena. Reduccions de jornada atorgades abans de 

l’entrada en vigor d’aquesta llei. 

3.O.- Disposició transitòria Novena. Perllongaments al personal funcionari de 

l’Administració de la Generalitat. 

3.P.- Disposició transitòria Onzena. Modificació de contractes del sector públic. 

3.Q.- Disposició derogatòria quarta. Altres derogacions de disposicions que 

afecten a la situació laboral i condicions de treball de personal funcionari de la 

Generalitat de Catalunya de diversos cossos. 

Pel que fa a aquest conjunt de disposicions del projecte de referència interes-

sa–a més- el dictamen  específic sobre la possible vulneració per aquestes 

normes del projecte, dels articles 7; 28.1; 35;37.1;  40.1; 50; 103.3; 149.7ª; 

149.18ª-en relació al que preveu l’article 81.1.-i concordants  de la Constitució 

espanyola i articles 25; 30; 45 i concordants de l’ Estatut d’Autonomia de Cata-

lunya. 

 

Disposició addicional vint-i-unena  

Pel que fa a aquesta disposicions del projecte de referència interessa –a més- 

el dictamen  específic sobre la possible vulneració, en el que es preveu en 

aquesta disposició addicional, a més dels motius indicats en l’apartat PRIMER, 

específicament la vulneració del que disposen els articles 18.1; 18.4; 20.4 i 

105.b en relació al 81.1 tots ells de la Constitució espanyola i al que disposen 

els articles 23.3 i 31 del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

TERCER.- A més de la possible vulneració dels articles i disposicions de la 

Constitució espanyola i de l’ Estatut d’Autonomia  que s’han relacionat en els 

darrers paràgrafs de l’apartat PRIMER, i que es reiteren de forma expressa 

també pels articles del projecte objecte del dictamen que seguidament es rela-

cionaran, es demana  que el Consell de Garanties Estatutàries dictamini també, 

de forma específica, sobre les possibles vulneracions  en que puguin incórrer 

els següents articles del projecte de llei: 

Article 15. Addició del títol III bis al text refós de la Llei de taxes i preus públics 

de la Generalitat de Catalunya, Capítol I. Taxa per la prestació de serveis per-

sonals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia i Capítol II Taxa per 

la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de 

l’Administració de justícia. 
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Disposició final quarta. Taxa per la prestació de serveis personals i materials 

en l’àmbit de l’Administració de justícia i per la utilització o l’aprofitament dels 

béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia. 

Pel que fa a aquestes disposicions del projecte de referència interessa –a més- 

el dictamen  específic sobre la possible vulneració per aquestes normes del 

projecte, dels articles24; 53.1 i 53.2;  en relació al 81.1; 87.1; 117.3, 117.4 i 

117.5; 118; 119;  122.1; 133; 138; 139 i 149.1.5ª de la  Constitució espanyola 

i concordants, en relació al previst en l’article 6.2 de la LO 8 / 1980 de finan-

çament de las Comunitats Autònomes  per possible vulneració  del principi  de 

la prohibició de la doble imposició sobre un mateix fet imposable en matèria 

de taxes i preus públics;  així com per possible vulneració del article 203.6, en 

relació a l’article 30 i concordants del vigent Estatut d’Autonomia de Catalu-

nya. 

QUART.-A més de la possible vulneració dels articles i disposicions de la Cons-

titució espanyola i de l’ Estatut d’Autonomia  que s’han relacionat en els dar-

rers paràgrafs de l’apartat PRIMER, i que es reiteren de forma expressa també 

pels articles del projecte objecte del dictamen que seguidament es relaciona-

ran, es demana  que el Consell de Garanties Estatutàries dictamini també, de 

forma específica, sobre les possibles vulneracions  en que puguin incórrer els 

següents articles del projecte de llei: 

Article 37 d’Addició d’un capítol XXII al títol XXI del Text refós de la Llei de 

taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, pel que s’afegeix un nou 

capítol XXVV al títol XXI al Text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb 

el text següent:Taxa per l'expedició i dispensació de receptes mèdiques i or-

dres de dispensació. 

 

Pel que fa a aquesta disposició del projecte de referència interessa –a més- el 

dictamen  específic sobre la possible vulneració per aquestes normes del pro-

jecte, dels articles23; 39; 40,41; 43; i 149.1.5ª,en relació al que preveu l’article 

81.1.-de la  Constitució espanyola -, en relació al previst en l’article 6.2 de la 

LO 8 / 1980 de finançament de las Comunitats Autònomes  per possible vulne-

ració  del principi  de la prohibició de la doble imposició sobre un mateix fet 

imposable en matèria de taxes i preus públics; 149.1.16ª; 149,1,17ªi concor-

dants també de la Constitució espanyola;així com per possible vulneració del 
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article 203.6, en relació a l’article 30 del vigent Estatut d’Autonomia de Cata-

lunya. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL CARÀCTER VINCULANT QUE, EN ELS SUPÒSITS QUE 

S’INDIQUEN, PODRÀ  DE TENIR EL DICTAMEN QUE EMETI EL CONSELL DE 

GARANTIES ESTATUTÀRIES 

Als efectes previstos en l’article 24. 2 de la llei reguladora del Consell de Ga-

ranties estatutàries, en relació al article 76. 4 de l’ Estatut d’Autonomia i en 

especial pel que fa al procediment a seguir,  es fa constar que el Dictamen que 

ha d’emetre el Consell pot tenir caràcter vinculant en totes aquelles parts en 

que estimi  vulnerats els drets i principis rectors continguts en els  CAPÍTOLS 

PRIMER, SEGONS I TERCER  DEL TÍTOL I DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CA-

TALUNYA i  del CAPÍTOL SEGON DEL TÍTOL I DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA, 

dels que es fa invocació expressa en aquesta petició de dictamen de forma se-

parada per cada article o apartat en que aquesta vulneració es pot contenir. 

 

 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012 
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Dolors Camats Luis                                                 Joan Herrera Torres  

Portaveu del GP d’ICV-EUiA President del GP d’ICV-EUiA 
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Jordi Cañas Perez    Carmen de Rivera i Pla 

Diputat Ciutadans                               Diputada Ciutadans 

 

 

 

 

   


