
COMPROMÍS POLÍTIC ENTRE GOVERN DE LA GENERALITAT I EL 
GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ AMB EL GRUP 
PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER ELS 

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER 
L’EXERCICI 2012 I LA LLEI DE MESURES FISCALS, FINANCERES I 

ADMINISTRATIVES I DE CREACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LES ESTADES 
EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Per  una  banda,  l’Honorable  senyor  Andreu  Mas-Colell,  Conseller  d’Economia  i 
Coneixement del Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Il·lustre senyor Jordi Turull i 
Negre,  Portaveu  del  Grup  Parlamentari  de  Convergència  i  Unió  al  Parlament  de 
Catalunya i l’Honorable senyor Ramon Espadaler i Parcerisas, Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya

Par  altra  banda,  l’Excel·lentíssim senyor Jordi  Cornet  i  Serra,  Secretari  General  del 
Partit Popular de Catalunya, l’Il·lustre senyor Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament i l’Il·lustre senyor Santi 
Rodríguez  i  Serra,  Portaveu  adjunt  del  Grup  Parlamentari  del  Partit  Popular  de 
Catalunya al Parlament

Tots ells en exercici dels seus respectius càrrecs i en ús de les facultats que aquests els 
hi confereixen, acorden implementar les següents mesures d’impuls polític vinculades a 
l’exercici pressupostari de 2012 ,

ACORDS

PRIMER.- Impuls de mesures orientades a la recuperació econòmica i el control 
del dèficit    
La recuperació econòmica i la sortida de la crisi és el gran objectiu de tota la societat 
catalana per als propers anys. Per assolir aquest objectiu, es continuarà requerint l’esforç 
i col·laboració de la societat civil, els agents socials i el conjunt de la societat catalana. 
El Govern de la Generalitat, com a responsable de l’administració pública catalana, pot 
contribuir a aquesta recuperació a través de la posada en marxa de mesures en  diversos 
àmbits,  impulsar  un  programa  legislatiu  amb  una  clara  orientació  en  l’àmbit  de  la 
recuperació econòmica i guiat per unes bases estratègiques que ajudin a la sortida de la 
situació de crisi  que pateix Catalunya.  Una bona política legislativa complementada 
amb accions sectorials poden esdevenir el motor de l’activitat i la promoció econòmica 
que Catalunya necessita.
En  aquest  sentit,  el  Govern  de  la  Generalitat  es  compromet  durant  l’any  2012  a 
continuar presentant al Parlament de Catalunya iniciatives legislatives en l’àmbit de les 
seves  competències,   que  persegueixin  la  recuperació  econòmica  i  l’estabilitat 
pressupostària per tal de complir amb els objectius de dèficit, com a eina clau per la 
generació de confiança i la recuperació econòmica. 

Aquestes mesures com a mínim contindran:



a) Llei de suport a l’emprenedoria, la reforma dels serveis públics d’ocupació i la  
posada en marxa del Pla Català per a l’Ocupació 

És  imprescindible  que  des  de  les  administracions  públiques  es  potenciï  i  faciliti  la 
iniciativa  empresarial  en  la  recerca  d´un  increment  de  la  competitivitat,  un  major 
dinamisme econòmic i en definitiva un millor benestar social. L’elevada taxa d’atur que 
pateix  la  nostra  economia  precisa  recolzar  a  les  nostres  empreses  i  especialment  a 
aquells que aposten per iniciar un projecte empresarial seriós que permeti la generació 
d’ocupació.
L’impacte de la situació econòmica és dramàtica, especialment entre els joves, amb una 
taxa d’atur del 40%. L’atur ha afectat a tots els sectors productius. Un dels sectors més 
perjudicats ha estat el de la indústria catalana, en altres temps capdavantera i que ara 
acumula xifres d’atur quasi similars  a les de la construcció. El capital industrial de 
l’economia catalana no es pot deixar perdre. Un teixit de petites i mitjanes empreses que 
en el seu dia van néixer de la mà d’emprenedors. 
Aquesta cultura emprenedora ha fet  de Catalunya una de les zones més dinàmiques 
d’Europa. L’emprenedoria ha de ser fomentada, recolzada i reconeguda pel conjunt de 
la  societat  i  des  de  l’administració  s’han  de  continuar  eliminant  els  obstacles  que 
n’impedeixen el seu creixement.
La llei de suport a l’emprenedoria haurà de preveure l’estatut bàsic dels emprenedors 
que permeti, a aquelles persones que posin en marxa una iniciativa empresarial, obtenir 
una resposta ràpida i eficient per part de les administracions públiques, el que asseguri 
l’eliminació de qualsevol tràmit burocràtic que impedeixi o comporti un retard en la 
seva realització així com la recerca de suport financer, material i de coneixement que 
ajudi al desenvolupament de qualsevol iniciativa en l’àmbit productiu. En aquesta línia, 
el  foment  de  la  cultura  de  l’emprenedoria  i  de  l’auto-ocupació  també  s’haurà 
d’implementar en les diferents etapes d’ensenyament reglat des de primària fins a la 
universitat i la formació professional.
Aquesta llei de suport a l’emprenedoria, o en el seu cas, el seu desplegament normatiu 
posterior, recollirà ajuts i incentius que facilitin i ofereixin un marc fiscal atractiu als 
emprenedors tan per l’establiment d’iniciatives empresarials a Catalunya, com per la 
internacionalització de projectes empresarials  catalans,  la  posada en marxa de línies 
d’ajuda  i  suport  tècnic  a  les  iniciatives  d’emprenedors  i  tot  un  paquet  de  reformes 
administratives amb l’objectiu de facilitar la creació d’iniciatives empresarials.
El  Govern  de  la  Generalitat,   conforme  al  compromís  adquirit  a  l’acord  pels 
pressupostos de la Generalitat de 2011 amb l’objectiu de tornar a generar ocupació i 
impulsar l’economia productiva, i en el marc del pressupostos de la Generalitat de 2012 
fomentarà polítiques de suport als emprenedors, als autònoms i a les petites i mitjanes 
empreses. Per tal de posar en marxa aquest compromís, el Govern en virtut d’aquest 
acord:

a) Incrementarà l’aportació de capital  de la Generalitat  de Catalunya a l’Institut 
Català de Finances (ICF). Aquest increment es xifra en 22,5 milions d’euros, el 
que permetrà passar del 32,45 milions actuals a gairebé 55 milions d’euros, i 
anirien destinats a incrementar els avals per autònoms i emprenedors.

b) Aprovarà  una  Ordre  de  Subvencions  de  Bonificacions  dels  interessos  dels 
préstecs que hagi concedit l’Institut Català de Finances per a les empreses amb 
dificultats  per  a  accedir  al  crèdit  al  sistema  financer  privat.  Aquestes 
subvencions de bonificacions hauran d’ajustar-se a la normativa europea i aniran 
a càrrec dels departaments que tinguin competència en l’àmbit de l’impuls del 
creixement econòmic. 



c) Augmentarà el percentatge deduïble aplicable a la quota íntegra de l’IRPF en la 
part corresponent al tram autonòmic i amb efectes des de l’1 de gener de 2012, 
en  concepte  d’inversió  per  un  àngel  inversor  per  l’adquisició  d’accions  o 
participacions social d’entitats noves o de creació recent, del 30% actual fins al 
35%, elevant l’import màxim d’aquesta deducció fins als 8.000 euros.

Paral·lelament, i amb l’objectiu del foment de l’economia productiva, cal implementar 
totes les mesures de lluita contra l’atur i l’increment de l’ocupabilitat recollides al Pla 
Català per l’Ocupació subscrit entre el Govern de la Generalitat, el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió  i el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
En aquest sentit cal posar especial èmfasi en la reforma del Servei Català d’Ocupació 
(SOC) per  convertir-lo  en  una  eina  més  al  servei  de la  recuperació  econòmica  i  la 
sortida  de  la  crisi.  Aquesta  eina,  requereix  d’importants  modificacions  en  els  seu 
funcionament i estructura que han de servir no només per fer front a la situació actual de 
crisi, sinó per bastir els fonaments sòlids d’un sistema d’intermediació que serveixi per 
temps futurs i que s’adapti a la conjuntura de cada moment.

b) Mesures de transparència del seguiment pressupostari
El rigor i el control pressupostari en l’elaboració dels comptes públics ha de ser la guia a 
seguir per tot govern. Però aquest rigor i control pressupostari s’ha de permetre més 
enllà  del  procés  estrictament  d’elaboració  i  aprovació  dels  comptes  anuals  de  la 
Generalitat de Catalunya i dels ens i institucions que la formen i que en depenen. 
En aquest sentit, el Govern de la Generalitat es compromet a presentar al Parlament de 
Catalunya,  a  través  de  les  diverses  iniciatives  parlamentàries,  la  documentació  que 
permeti als representants dels ciutadans de Catalunya poder exercir un control estricte i 
rigorós  de  l’execució  dels  pressupostos  i  accedir  a  l’evolució  d’aquesta  execució 
pressupostària amb major detall i precisió.
Amb  aquest  objectiu,  el  Govern  es  compromet  a  la  compareixença  semestral  del 
Conseller titular del departament competent en política econòmica (o altres alts càrrecs 
del  Departament),  en la  que s’informi  de l’evolució de l’execució pressupostària  de 
l’exercici en curs.
Paral·lelament,  el  Govern es compromet a  dotar  de la  informació adient i  precisa a 
l’Oficina  Pressupostària  del  Parlament  de  Catalunya  prevista  a  l’article  203  del 
Reglament de la Cambra. El Govern haurà de reportar a aquesta Oficina dades sobre 
l’evolució  d’ingressos  i  despeses  de  la  Generalitat,  l’evolució  i  perspectives  de  la 
situació de tresoreria de la Generalitat de Catalunya, l’evolució del  grau d’atorgament 
dels avals previstos, el  compliment dels objectius d’inversió, els saldos pendents de 
pagament a proveïdors, les dades de l’evolució del deute públic de la Generalitat i de les 
seves condicions així com les dades sobre els compromisos de pagament diferit. 

c) Fixació d’un límit de despesa no financera previ a la presentació del projecte  
de llei de pressupostos de la Generalitat

El Govern de la Generalitat compromès amb l’estabilitat pressupostària i el control del 
dèficit públic ha presentat al Parlament el projecte de llei d’estabilitat pressupostària. 
Aquest projecte de llei pretén refermar el compromís amb les exigències econòmiques 
de la Unió Europea.
En aquest sentit, i amb l’objectiu de complir amb els objectius de dèficits fixats pel 
Consell  de  Política  Fiscal  i  Financera   i  per  les  institucions  comunitàries,  el  Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió es compromet a impulsar l’aprovació del projecte 
de llei d’estabilitat pressupostària presentat pel Govern de la Generalitat el  setembre de 
2011 al Parlament de Catalunya i a estudiar el mecanisme a través del qual el Parlament 



de Catalunya aprovi el límit de despesa no financera previ a la presentació del projecte 
de llei de pressupostos de la Generalitat a la Cambra catalana, limitant d’aquesta manera 
la  despesa  pública  de  la  que  pot  disposar  el  Govern  en  la  llei  de  pressupostos, 
condicionat  i  sense  renunciar  ni  sens  perjudici  del  principi  bàsic  de  garantia  de  la 
suficiència financera.

d) Llei de transparència de les entitats, organismes i institucions finançats amb  
fons públics

Durant les darreres dècades les administracions públiques han vingut justificant el fet 
que determinades informacions i dades en poder de l’Administració i les institucions 
públiques no poguessin ser conegudes per la ciutadania a la qual servien. Amb aquest 
objectiu  s’ha   creat  un  ventall  complex d’instruments  jurídics  que  han posat  límits 
infranquejables a l’accés a la informació dels ciutadans. 
Actualment  no  són  poques  les  disposicions  legals  que  esmenten  el  principi  de 
transparència com a eina bàsica per apropar l’Administració i les institucions polítiques 
a  la  ciutadania.  En  l’actual  context  de  crisi  econòmica  d’increment  de  l’atur;  de 
dificultats econòmiques per a les empreses, els treballadors autònoms i les famílies; i 
d’un alt grau de desconfiança de la ciutadania respecte els seus dirigents polítics, el 
principi de transparència en la gestió i direcció pública cobra una nova dimensió, més 
quan es tracta de conèixer un tema tan susceptible i de vegades mal interpretat com el 
del  règim  retributiu  dels  alts  càrrecs,  càrrecs  directius  de  l’Administració  i  de  les 
principals  institucions  polítiques,  empreses  públiques,  entitats  adscrites  i  demés 
organismes anàlegs. 
Per  tal  de  donar  compliment  a  aquest  principi  de  transparència,  el  Govern  de  la 
Generalitat i el Grup Parlamentari de Convergència i Unió es comprometen a impulsar i 
continuar treballant per un acord respecte els continguts de la proposició de llei sobre el 
règim  de  transparència  de  les  retribucions  dels  alts  càrrecs  de  la  Generalitat  de 
Catalunya  i  de  les  condicions  del  seu  nomenament  o  contractació,  que  tenen  com 
objecte aquesta finalitat concreta, i a concretar-lo,  bé mitjançant la seva incorporació en 
el  text  que  s’està  discutint   en  el  marc  de  la  ponència  conjunta  sobre  la  llei  de  la 
transparència  constituïda  ja  al  Parlament  de  Catalunya  en l’actualitat,  bé  mitjançant 
l’impuls o el suport a resolucions de la Cambra .

SEGON.- Racionalització, reducció i simplificació del sector públic, especialment el 
no administratiu, de la Generalitat de Catalunya.
El Govern de la  Generalitat  continuarà amb el  procés  de racionalització,  reducció i 
simplificació del nombre d’entitats que composen el seu sector públic, en especial el no 
administratiu iniciat durant l’any 2011,  amb l’objectiu de comptar amb un sector públic 
sostenible, eficaç i eficient, que no suposi un llast per al dèficit públic i per a la qualitat 
dels serveis públics.
Amb aquest objectiu,  una vegada conclosa la primera fase de l’acord de condicions 
pressupostàries entre el Govern i el Grup Parlamentari del PPC en la que es reduiria en 
un deu per cent les entitats existents i un vint per cent les aportacions pressupostàries, el 
Govern es compromet, coincidint amb els nous exercicis pressupostaris d’aquesta IX 
Legislatura, a desenvolupar la segona fase del procés de racionalització del sector públic 
no administratiu en la que el Govern garanteix la reducció d’un vint-i-cinc per cent de 
les entitats respecte les existents a l’inici de l’any 2011. En aquest sentit, el Govern 
presentarà cada any un informe, que reculli les decisions preses en compliment dels 
objectius acordats.



Així mateix, i en el sentit d’aprofundir en la racionalització  i simplificació del sector 
públic no administratiu de la Generalitat de Catalunya, el Govern i el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió es comprometen a impulsar i continuar treballant per assolir un 
acord per  l’aprovació de la  proposició de llei  presentada pel  Grup Parlamentari  del 
Partit Popular de Catalunya de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya,  i  de  modificació  de  l'article  1  del  Decret  legislatiu  2/2002,  del  24  de 
desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut 
de l'empresa pública catalana (N.T:202-00025/09).

TERCER.-  MILLORA  DE  LA  DOTACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  ALS  ENS 
LOCALS   
El  Govern  de  la  Generalitat  millorarà  el  pressupost  previst  en  el  projecte  de 
pressupostos  de  la  Generalitat  per  l’any  2012  del  Fons  de  Cooperació  Local  de 
Catalunya com a mecanisme d’ajuda i col·laboració amb els ajuntaments. 
Així mateix, i en el sentit de millorar la tresoreria dels ens locals, el Govern destinarà el 
cinquanta  per  cent  de  les  dotacions  del  Pla  Únic  d'Obres  i  Serveis  de  Catalunya  a 
sufragar despeses d'obres ja executades per part dels ens locals

QUART.-  COMPROMÍS  EN  MATÈRIA  D’EQUIPAMENTS  EDUCATIUS  I 
SANITARIS
En  el  marc  dels  pressupostos  de  la  Generalitat  per  aquest  any 2012  el  Govern  es 
compromet a dur a terme la construcció i, si és possible la posada en marxa, de les 
següents infraestructures educatives:
 El CEIP Mediterrània, l’IES Fabra i Coats i l’IES Fluvià de Barcelona, el CEIP Agnès 
de  Sitges,  l'Escola  El  Montcau  Ordal  de  Subirats,  l’Institut  Escola  Lola  Anglada  i 
l’Institut  Escola  Bufalà  II  de  Badalona,  l'Escola Marta  Mata de Barberà del  Vallès, 
l'Escola Marta Mata de Mataró, el CEIP Montserrat Vayreda de Roses, el quart IES a 
Castelldefels, la tercera Escola d'Abrera.
Així mateix, la construcció dels següents equipaments sanitaris:
El  CAP Bordeta-Magòria  i  el  CUAP Nord  Horta  de  Barcelona,  el  CAP Llefià  de 
Badalona i el CAP de Vilafranca del Penedès. 

CINQUÈ.-  CATÀLEG  DE  PRIORITATS  DEL  GOVERN  EN  MATÈRIA 
D’EQUIPAMENTS EDUCATIUS I SANITARIS
El Govern, abans de finalitzar l’any 2012, elaborarà i presentarà un informe que tindrà 
per objectiu un anàlisi de les necessitats i la programació d’actuacions per tal d’establir 
les prioritats a l’hora de portar a terme els següents equipaments educatius:
El CEIP Sant Martí, l’IES Viladomat, l’IES Vallcarca, l’IES Angeleta Ferrer, l’IES La 
Clota, l’IES Sant Martí de Barcelona; el CEIP La Sagrera de Barcelona; l'Escola Els 
Pins de Moja d'Olèrdola; l’IES Bruguers de Gavà; l’IES Baldiri i Rexach, l’IES Ventura 
i Gassol de Badalona; l'Escola Carles Salicrú de Calella; l’IES Cardedeu i el CEIP Can 
Manent de Cardedeu; l'ampliació del CEIP Doctor Ferran de Corbera d'Ebre, l'ampliació 
del  CEIP del  barri  de  Sant  Feliu,  l’ampliació  del  CEIP del  barri  de  La  Torrassa  i 
l'ampliació del IES Sant Feliu de l'Hospitalet de Llobregat; l'Escola Joan Coromines de 
Mataró, l’IES Pineda de Mar; el CEIP Sant Jordi de Sant Julià de Llor i Bonmatí; l’IES 
la Seu d'Urgell; l'Escola de Sidamon, l’IES Can Roca, l'Escola Can Montllor, IES Can 
Roca, l’IES Les Aymerigues i l'Escola Sala Badrina de Terrassa; l'Escola Vilallonga del 
Camp; el CEIP Carrer Riu Sec de Cerdanyola del Vallès; l’Institut Escola a Sant Joan de 
les  Abadesses;  l’Escola  de  Riells  i  Viabrea  a  La  Selva;  l'Escola  Can  Montllor  de 



Tarragona;  l’IES  Montserrat  Miró  de  Montcada  i  Reixac;  el  manteniment  de 
l’autonomia i el projecte pedagògic de les escoles Isabel Besora i Reus 21 de Reus; 
l'Escola d'Almenar i la millora dels accessos de l’Escola Alba de Lleida; l’IES de Ferran 
Casablancas de Sabadell, l’IES Lluis Recasens de Molins de Rei, Cappont de Lleida, La 
Flama de Manresa, l’Escola d’Idiomes de Tarragona, IES de Roda de Barà, Bosc de la 
Pabòrdia, Escola d’Adults de Girona, IES sector Palau de Girona, Institut de Lliçà de 
Munt; Escola L’Univers de Gràcia, IE al costat de l’escola Can Periquet a Palau-solità i 
Plegamans, CEIP Encarnació Fonoll de Dosrius, CEE Horitzó a Pineda de Mar, Escola 
el Calderí de Caldes de Montbuí, el manteniment de la ubicació i autonomia de l’Escola 
Olga Xirinacs de Tarragona, Escola els Quatre Vents de Canovelles, CEIP Pasífae de 
Vilanova i la Geltrú, Escola Esparraguera II, Escola Pau Casals de Rubí.
Igualment,  i  en el  mateix termini  esmentat,  presentarà un informe que contindrà un 
anàlisi de les necessitats i la programació d’actuacions per tal d’establir les prioritats a 
l’hora de portar a terme els següents equipaments sanitaris:
l'Hospital  Ernest Lluch;  l'Hospital  de Viladecans; l'Hospital  de Vilanova i  la  Geltrú; 
l'Hospital nou Josep Trueta de Girona; l'Hospital de Tarragona; nou Hospital Verge de la 
Cinta de Tortosa; CAP Can Costa i Avinguda Barcelona de Terrassa; CAP Gorg, CAP 
Sant Crist i CAP La Salut de Badalona; Hospital Sociosanitari de Balaguer; nou CAP a 
Gavà; CAP Montilivi a Girona; nou CAP al barri de Sant Josep, ampliació del CAP 
Rambla  Just  Oliveras,  CAP al  barri  Gornal  i  CAP Santa  Eulalia  de  l’Hospitalet  de 
Llobregat; CAP al barri de Magraners i CAP al barri de Pardinyes de Lleida; CAP Sant 
Feliu  de  Llobregat;  l'Hospital  Comarcal  de  la  Seu d'Urgell;  l'Hospital  Comarcal  de 
Tàrrega;  nou  CAP de  Castelldefels;  ampliació  del  CAP de  Sant  Sadurní  d'Anoia; 
desdoblament del CAP Rambla de Terrassa; nou CAP a Montcada i Reixac.

SISÈ.-  MANTENIMENT  DELS  AJUTS  ALS  CENTRES  ESPECIALS  DE 
TREBALL  D’INICIATIVA  SOCIAL  I  EN  LES  PRESTACIONS  PER  ALS 
ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
El Govern, dins del marc pressupostari  per l’any 2012 es compromet a habilitar  els 
recursos necessaris per mantenir els ajuts als Centres Especials de Treball d’iniciativa 
social, assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball del 75 % 
del salari mínim interprofessional per a tots els treballadors amb discapacitat qualificats 
com d’especial dificultat, en els termes d’allò expressat pel Parlament de Catalunya en 
la moció 59/IX. 
Així mateix, en l’àmbit de les necessitats educatives especials, el govern es compromet, 
dins del marc pressupostari,  a habilitar els recursos necessaris per tal de garantir les 
prestacions per la contractació de cuidadors per als alumnes amb necessitats educatives 
especials que asseguri la qualitat del servei ja existent en aquest àmbit.

SETÈ.-  MILLORA  DEL  PRESSUPOST  DE  L’OFICINA  D’ATENCIÓ 
SINGULARITZADA DE VÍCTIMES DEL TERRORISME A CATALUNYA 
El Govern de la Generalitat, incrementarà en 50.000 euros el pressupost per l’any 2012 
de l’oficina per atendre de forma singularitzada les víctimes del terrorisme a Catalunya.

VUITÈ.- LLEI DE MESURES FISCAL, FINANCERES, ADMINISTRATIVES I 
DE  CREACIÓ  DE  L’IMPOST SOBRE  LES  ESTADES  EN  ESTABLIMENTS 
TURÍSITICS
L’acord polític entre el Govern de la Generalitat, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió i el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, s’ha plasmat també en un 



acord relatiu a  la llei  de mesures fiscals,  financeres,  administratives i  de creació de 
l’impost  sobre  les  estades  en  establiments  turístics.  Concretament  s’ha  assolit  un 
consens que té per objectiu reduir l’impacte que tenen aquestes taxes i impostos recollits 
en aquesta llei sobre l’economia dels catalans, i l’activitat dels sectors econòmics als 
quals  afecte.

Concretament, les minoracions que permeten reduir l’impacte en cadascuna de les taxes 
i impostos són les següents:

a) Taxa  per  a  la  prestació  de  serveis  personals  i  materials  en  l’àmbit  de  
l’Administració de Justícia i per la utilització o l’aprofitament dels béns afectes al  
serveis de l’Administració de Justícia

S’acorda introduir  a  la  llei  de mesures  fiscals  que la  taxa només serà aplicable en 
l’ordre jurisdiccional civil, el contenciós administratiu i en els procediments canviaris 
de quantia superior a 3.000 euros. Les demandes d’execucions de títols judicials amb 
un import inferior a 6.000 euros resten exempts del pagament de la taxa.
Així mateix s’han reduït les quotes tant en l’ordre jurisdiccional civil, com en l’ordre 
contenciós administratiu, i en tot cas, s’ha establert una bonificació del 25% sobre la 
taxa  en  els  casos  en  els  que  la  presentació  d’escrits  es  faci  per  vies  telemàtiques. 
S’introdueix una vacatio legis fins l’1 de maig de 2012.

b)  Taxa  per  activitats  de  controls  i  inspecció  sanitària  en  escorxadors,  sales  
d’especejament  i  transformació  de  la  caça  i  altres  establiments  alimentaris  
subjectes a control oficial

Les parts signants d’aquest acord acorden elevar fins al 56% les deduccions a les que 
poden  acollir-se  les  persones  físiques  o  jurídiques  operadores  o  explotadores, 
responsables de les activitats que es fan als escorxadors i a les sales d’especejament.

c) Taxa  sobre  els  actes  preparatoris  i  els  serveis  accessoris  de  millora  de  la  
informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments  
i  productes  sanitaris  mitjançant  l’emissió  de  receptes  mèdiques  i  ordres  de  
dispensació

En referència a aquesta taxa s’acorda que resten exempts del pagament de la taxa les 
persones  perceptores  d’una  pensió  no  contributiva,  els  que  són  beneficiaris  del 
programa de renda mínima d’inserció,  els beneficiaris de prestacions d’acord amb la 
Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI), FAS i aquells altres col·lectius que 
per  la  seva  particular  situació  econòmica  així  ho  recomanessin  el  serveis  del 
Departament  de  Benestar  Social  i  Família.  Així  mateix,  tampoc  estan  subjectes  al 
pagament de la taxa els medicaments o productes sanitaris amb un preu inferior a 1,67 
euros (IVA inclòs).
Amb caràcter general, i aplicable a totes les persones, s’estipula un topall màxim de 61 
receptes anuals. És a dir, aquelles persones que al llarg d’un any dispensin més de 61 
receptes mèdiques, pagaran com a màxim 61 euros. A partir de la dispensació 62 no es 
pagarà la taxa.
L’acord ha permès que aquesta taxa sigui aplicable a partir dels tres mesos de l’entrada 
en vigor de la Llei de Mesures Fiscals, Financeres i Administratives.

d) Bonificació per les propietats forestals a l’impost del patrimoni



A partir de l’entrada en vigor de la llei de mesures fiscals que acompanya al pressupost 
de la Generalitat de Catalunya per l’any 2012, els titulars de propietats forestals que 
disposin d’un instrument d’ordenació aprovat podran aplicar-se una bonificació del 95% 
en  la  part  de  la  quota  que  correspongui  a  les  propietats  forestals  de  l’impost  del 
patrimoni. Aquesta bonificació tindrà efectes a 31 de desembre de 2011.

e) Impost sobre les estades en establiments turístics
L’impost sobre les estades en establiments turístics, ha vist reduït el seu impacte en el 
sector i  en els  ciutadans gràcies al  present acord polític.  L’impost tindrà un import 
màxim que corresponent a 7 unitats d’estada. La quota tributària s’ha reduït per tots els 
tipus  d’establiments  afectes  als  mateix  i  s’ha  estipulat  una  quota  més  elevada pels 
establiments situats a la ciutat de Barcelona que pels situats a la resta de Catalunya, 
passant de 3 euros la més elevada a 2,5 euros, i de 1 euro a 0,5 la més baixa.
S’ha elevat a 16 anys l’edat de les persones que resten exemptes del pagament de la 
taxa. L’acord introdueix una modificació en el repartiment de la recaptació cap a les 
administracions locals. Si inicialment el 25% de la recaptació havia de destinar-se a les 
administracions locals, ara serà del 30%. Així mateix s’ha introduït un règim especial 
per la ciutat de Barcelona, ja que participarà del 30% establert així com del 50% de 
l’import  resultant  d’aplicar  l’increment  de  tarifa  dels  establiments  de  la  ciutat  de 
Barcelona  en  relació  amb  la  tarifa  dels  establiments  de  la  resta  del  territori  de 
Catalunya.
Els requisits de la limitació d’un màxim de 2 persones com a unitat d’allotjament  als 
efectes  d’aplicació  de  l’impost,  quedaran  fixats  mitjançant  el  corresponent 
desplegament reglamentari, atenent a criteris de protecció de la unitat familiar. 
L´entrada en vigor del mencionat  impost serà a partir de l´1 de novembre de 2012.

f) Cànon de l'Aigua
En relació al cànon de l'aigua, s'acorda la no aplicació immediata del cànon pels usos de 
les administracions locals, amb l'objectiu de que puguin adoptar les mesures necessàries 
per a l´ús d'aigües no sotmeses al cànon (aigües regenerades i no potables). Tanmateix 
s'adopta una reducció sobre la proposta inicial,  de la càrrega sobre les empreses del 
cànon de captació i d'usos no lliurats, així com de les càrregues per l'assumpció com a 
subjectes  substitutius  dels  usuaris;  en  aquest  sentit  s'articularà  un  mecanisme  que 
permeti la deducció dels cànons repercutits, però incobrats. 

NOVÈ.- COMPLIMENT DE L’ACORD DE CONDICIONS PRESSUPOSTÀRIES 
PER  ELS  PRESSUPOSTOS  DE  LA GENERALITAT DE  CATALUNYA PER 
L’ANY 2011

Les parts signants varen subscriure al mes de juliol de 2011 un acord de condicions 
pressupostàries  que  va  permetre  l’aprovació  dels  pressupostos  de  la  Generalitat  de 
Catalunya per aquell any amb l’abstenció condicionada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. 
Aquell  document  contenia  una  sèrie  de  compromisos  en  l’àmbit  estrictament 
pressupostari  i  financer  de  la  Generalitat,  però  completava  el  seu  contingut  amb 
actuacions concretes l’àmbit de salut i de l’ensenyament que el Govern de la Generalitat 
es va comprometre a portar a terme abans de finalitzar l’any 2011.
Amb l’objectiu de completar totalment la posada en marxa de l’acord de condicions 
pressupostàries de l’any 2011, i  en especial  les addendes de salut,  ensenyament i la 
priorització d’equipaments sanitaris i educatius, i els compromisos adquirits pel Govern 



en l'àmbit de l'Agència Catalana de l'Aigua, s’acorda donar compliment en el termini de 
6  mesos  l’acord  entre  el  Govern  de  la  Generalitat,  el  Grup  Parlamentari  de 
Convergència  i  Unió  i  el  Grup  Parlamentari  del  Partit  Popular  de  Catalunya  pels 
pressupostos de l’any 2011.

DESÈ.-  COMPROMÍS  DE MILLORA EN  DOTACIONS  I  RECURSOS  DEL 
COS DE MOSSOS D’ESQUADRA DE CATALUNYA
El Govern de la Generalitat, compromès amb la millora de la seguretat a Catalunya, i 
d’acord  amb  les  necessitats  detectades  pel  que  fa  al  correcte  compliment  de  les 
funcions de la Policia de la Generalitat, realitzarà en el primer trimestre de l’any un 
projecte  d’ampliació  de  dotacions  d’efectius  i  d’adquisició  de  recursos  materials, 
preferentment destinats a garantir la integritat dels agents (armilles , guants anti-tall, 
etc..) ,  amb un calendari de compliment que tindrà el seu inici dins de l’any 2012.

CLAUSULA FINAL.-  COMISSIÓ  DE SEGUIMENT DEL COMPROMÍS  DE 
CONDICIONS PRESSUPOSTÀRIES
Les parts signants d’aquest compromís de condicions pressupostàries del Govern de la 
Generalitat  i del Grup Parlamentari de Convergència i Unió  amb el Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya per als pressupostos de la Generalitat de 2012 acorden 
constituir una comissió de seguiment d’aquest compromís formada per delegacions de 
les  tres  parts,  amb  l’objectiu  de  dur  a  terme  un  seguiment  dels  acords  en  aquest 
document recollits i en el compromís pressupostari per l’any 2011. 

A Barcelona, 14 de febrer de 2012


