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El Govern aprova el Projecte de llei sobre successions 
que posa fi a la discriminació que pateix Catalunya 
 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Projecte de llei de Regulació de 
l’impost sobre successions que posarà fi a la discriminació que pateix 
Catalunya en relació a aquest tribut respecte d’altres territoris de l’Estat 
Espanyol. Després de l’aprovació d’aquest Projecte de llei, que entrarà en 
vigor a efectes d’1 de gener de 2011, les condicions de tributació dels catalans 
quedaran igual o millor respecte als ciutadans de la resta de comunitats 
autònomes. L’objectiu del Govern és acabar amb la competència fiscal en 
aquest àmbit entre territoris per evitar la deslocalització i generar confiança 
amb el compliment dels compromisos assolits. 
�

La modificació aprovada pel Govern suposarà la bonificació del 99% de la 
quota tributària per als contribuents dels grups de parentiu I i II (fills, pares i 
cònjuges). Pel que fa a les reduccions, la tercera fase de la reforma de 
l’impost de 2009, que havia d’entrar en vigor el 31 de juliol del 2011, serà 
efectiva a 1 de gener d’aquest any. 
 
En el cas dels grups de parentiu III, on s’inclouen germans, oncles i nebots, 
entre altres, la normativa vigent a Catalunya ja és substancialment més 
favorable, entre altres, que la de Madrid i València. Mentre que en aquestes 
dues comunitats la reducció bàsica per parentiu no supera els 8.000 euros, en 
el cas de Catalunya es manté en 50.000 euros, amb la millora que suposa la 
reforma aprovada pel Govern en disposar que aquest import ja resulta 
d’aplicació amb efectes d’1 de gener de 2011. Un altre avantatge per als 
contribuents catalans de qualsevol grup de parentiu és que el coeficient 
multiplicador que s’aplica sobre la quota de l’impost no té en compte el 
patrimoni preexistent de l’hereu. 
 
Des del punt de vista de la recaptació, l’impacte serà poc significatiu. Amb la 
nova reforma, la Generalitat preveu ingressar 156,2 milions d’euros l’any 
2012, davant dels 258,6 milions que s’haguessin recaptat amb la normativa 
vigent fins ara. Per tant, amb l’ajust de l’impost aprovat avui, la Generalitat 
només deixarà de recaptar 102,4 milions d’euros. 
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El Govern posa les bases del primer programa de 
desenvolupament sostenible del medi rural  
 

• Té com a objectiu desenvolupar plans per incentivar l’activitat 
econòmica i l’ocupació, els equipaments bàsics, les 
infraestructures i els serveis 

 
• Aprovarà, conjuntament amb l’Estat, el protocol que estableix els 

fonaments i el marc de col·laboració per posar en funcionament el 
primer programa de desenvolupament sostenible del medi rural  

 
 
El Govern ha aprovat avui la subscripció, conjuntament amb l’Estat, d’un 
protocol general que permetrà l’aplicació del primer programa de 
desenvolupament rural sostenible a l’àmbit de Catalunya, previst a la Llei per 
al desenvolupament sostenible del medi rural.  
 
La finalitat del protocol, acordat entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural 
i Marí i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, és establir les bases i el marc de cooperació entre ambdues 
administracions per posar en funcionament el primer programa de 
desenvolupament econòmic del medi rural, que té com a objectiu 
desenvolupar plans zonals en els territoris establerts en el protocol per tal 
d’incentivar l’activitat econòmica i l’ocupació, els equipaments bàsics, les 
infraestructures i els serveis. Un cop aprovat pel Govern, es podrà procedir a 
la signatura del protocol oficial entre ambdues administracions. 
 
La Llei per al desenvolupament sostenible del medi rural busca mantenir i 
ampliar la base econòmica dels territoris rurals; mantenir i millorar-hi el nivell 
de població, així com elevar el seu grau de benestar; i conservar i recuperar el 
patrimoni i els recursos naturals i culturals propis del territori rural. 
 
El Govern aposta per incentivar totes aquelles accions que incideixin en el 
desenvolupament econòmic de les zones rurals catalanes i per això considera 
necessari participar dels mecanismes de foment establerts en la Llei per al 
desenvolupament sostenible del medi rural, concretant les mesures a aplicar 
en el marc del Programa de Desenvolupament Rural Sostenible (PDRS), que 
tindrà un període inicial de programació comprès entre el 2011 i el 2015.  
 
�
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El Govern aprova la creació de 6 nous centres de 
formació d’adults 
 

• Es tracta de la conversió del que fins ara eren aules de formació 
d’adults en centres, augmentant l’atenció a aquest tipus d’alumnat 

 
El Govern ha aprovat avui la creació de 6 nous centres de formació d’adults, 
una mesura que suposa la transformació en centres del que fins ara eren 
aules de formació per a persones adultes (AFA). Amb aquesta transformació 
s’aconsegueix augmentar l’atenció a l’alumnat, ja que els espais, alguns nous i 
d’altres remodelats, disposen de millors condicions i d’un mínim de tres aules 
per centre.  
 
Els 6 nous centres de formació d’adults són els següents: 
 

- Centre de formació d’adults Pegaso (Barcelona). Antiga AFA 
Pegaso. 

- Centre de formació d’adults Rius i Taulet (Barcelona). Antiga AFA 
Rius i Taulet. 

- Centre de formació d’adults La Verneda (Barcelona). Antiga AFA La 
Verneda-Sant Martí. 

- Centre de formació d’adults Torrent d’En Melis (Barcelona). Antiga 
AFA Torrent d’En Melis. 

- Centre de formació d’adults Lloret de Mar. Antiga AFA Lloret de Mar. 
- Centre de formació d’adults Joan Comorera de Cervera. Antiga AFA 

Cervera. 
 
Actualment, el Departament d’Ensenyament disposa de 130 centres de 
formació d’adults amb una plantilla de professorat de 1.229 docents i una 
matrícula de 62.387 alumnes. Els 6 centres que avui ha aprovat el Govern, 
tenen 2.471 alumnes matriculats i 40 professors/es. 
 
Els centres de formació d’adults tenen com a oferta formativa, entre d’altres, 
les proves d’accés a formació professional, la preparació per a les proves 
d’accés a la universitat, el graduat en educació secundària, català, castellà, 
anglès, informàtica i la formació instrumental (aprenentatge i perfeccionament 
de la lectura i l’escriptura).  
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Altres Acords del Govern 
  
 
Modificació de la Llei de l’Autoritat Catalana de la Competència 
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei de l’Autoritat 
Catalana de la Competència pel qual es canvia el règim de nomenament, 
cessament i incompatibilitats del director general de l’Autoritat. Mitjançant 
aquesta modificació el director general d’aquest organisme pot ser cessat i 
nomenat per l’Executiu, i li és d’aplicació el règim d’incompatibilitats establert 
per al president de l’Autoritat Catalana de la Competència 
 
La modificació també preveu que en el moment d’entrada en vigor de la Llei, 
la persona que ocupi el càrrec de director general de l’Autoritat Catalana de la 
Competència continuï en l’exercici de les seves funcions, amb subjecció al 
nou règim de nomenament, cessament i incompatibilitats establert en el nou 
redactat del text.  
 
 
 
Acord amb l’INE per a la realització de l’Estadística de Biblioteques 2010 
a Catalunya 
 
El Govern ha autoritzat l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a signar 
un conveni de col·laboració amb l’Institut Nacional d’Estadística per a la 
realització de l’Estadística de Biblioteques 2010 a Catalunya. La signatura 
d’aquest conveni permet formalitzar la col·laboració entre ambdós instituts per 
a la realització de l’Estadística de biblioteques 2010, de periodicitat biennal i 
de caire censal.  
 
Aquesta operació recull informació de totes les biblioteques de Catalunya, i 
permet atendre les necessitats d’informació d’àmbit estatal, així com les 
específiques de Catalunya, mitjançant preguntes addicionals i l’esmentada 
col·laboració en la fase de recollida de la informació als efectes d’estalviar 
molèsties als informants, afavorir la seva col·laboració i reduir la despesa 
pública.  
 
Aquesta estadística està integrada en el Programa anual d’actuació 
estadística 2011, que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-
2014 i el seu objectiu és donar informació estadística sobre les principals 
característiques de les biblioteques: estructura, funcionament, equipament, 
personal, despeses i serveis. L’Estadística de biblioteques és una estadística 
de caràcter oficial, i dóna continuïtat a la sèrie iniciada l’any 1992 per l’Idescat.  
 
 
 
 


