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El Senat tira endavant la proposició de Llei d'equiparació 
total de l'IVA de la dependència al 4% 

 
La iniciativa proposada per ACRA i el CEAPS i que té el suport de diversos grups 
parlamentaris necessita ara l’aprovació del Congrés perquè sigui una realitat 
 
Barcelona 08-11-2018 – El Senat va aprovar ahir per àmplia majoria i sense cap 
vot en contra la proposició de Llei d'equiparació de l'IVA de la dependència al 
4%. Aquesta iniciativa, impulsada en origen per ACRA i el CEAPs i presentada i 
defensada pel senador del PDeCat, Josep Lluís Cleries, i els portaveus del PP, 
Guillermo Martínez Arcas i Miguel Ángel García Nieto, pretén l'equiparació total 
de l'IVA de l'atenció a la dependència al 4% i eliminar així l'excepcionalitat que 
existeix actualment i que manté dos impostos diferents entre el 10 i el 4% 
segons l'accés al servei i als pagadors. 
 
Després de les intervencions dels portaveus de tots els grups parlamentaris, la 
votació va obtenir un resultat positiu per àmplia majoria (172 vots), l’abstenció 
del PSOE i de Podemos, i cap vot en contra. Aquesta proposició de llei comença 
així, per tant, la seva tramitació ordinària (properament passarà al Congrés) i 
tant ACRA com CEAPS seguiran treballant perquè es faci realitat una iniciativa 
que, en paraules de la presidenta Cinta Pascual, no significa "aplicar una mesura 
fiscal, sinó fer justícia social". 
 
L'aprovació de l'IVA superreduït a tots els serveis d'atenció a la dependència 
completaria la iniciativa iniciada el passat 24 de juny amb la reducció del 10 al 
4% del tipus impositiu que s'aplica a les Prestacions Econòmiques Vinculades 
al Servei (PEVS) amb un finançament públic que cobreixi, com a mínim, el 10% 
del seu preu, una mesura que a Catalunya ha afectat positivament a 14.000 
persones. El proper objectiu, per tant, és assolir l'IVA al 4% per a tots els usuaris 
amb independència de la titularitat del servei, una mesura d'impacte immediat 
per a la persona en situació de dependència, i que atesa la situació estratègica 
del sector provocaria la creació de nous llocs de treball i retorns econòmics 
importants a l'administració en forma d'impostos. 

 
 

ACRA, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, és una organització empresarial que 
agrupa el 70% de les entitats de recursos (residències, centres de dia, servei d’ajuda a domicili, 

centres sociosanitaris i teleassistència, entre d’altres) per a gent gran a Catalunya. En total 
compta amb 443 entitats associades, que representen 1.043 serveis i 41.868 places, que 

donen feina a 40.973 treballadors, i a més de 10.000 de manera indirecta, així com 170.580 
persones ateses (només en serveis de teleassistència i servei d’ajuda a domicili) 

 
 

Per a més informació contacteu amb el Departament de Comunicació d’ACRA (Antoni Vidal) 
comunicacio@acra.cat – 93 414 24 12 // 699 300 714 
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