Acords de Govern
18 de desembre de 2012

El Govern aprova un Decret llei de creació de l’Impost
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
• Es tracta d’un tribut propi de la Generalitat, que grava els dipòsits
efectuats pels clients a les entitats de crèdit, per qualsevol negoci
i varietat jurídica, sempre que comportin l’obligació de restitució
• Es preveuen bonificacions per a oficines en nuclis de poca
població o per a l’aplicació de l’obra social
El Govern ha aprovat avui el Decret llei de creació de l’Impost sobre els
dipòsits en les entitats de crèdit. La nova figura tributària s’emmarca en
l’actual context economicofinancer i la necessària consecució de les mesures
de reequilibri adoptades, que obliguen l’Executiu a prendre importants
decisions en matèria tributària.
L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit es configura com un tribut
propi de la Generalitat que serà d’aplicació en l’àmbit territorial de Catalunya.
El fet imposable és la captació de dipòsits que fan les entitats financeres de
caràcter privat. Es tracta d’un impost de naturalesa directa, que grava els
dipòsits efectuats pels clients a les entitats de crèdit, per qualsevol negoci i
varietat jurídica, sempre que comportin l’obligació de restitució.
L’impost té en compte la capacitat econòmica dels subjectes passius, malgrat
que s’han previst unes bonificacions per als casos d’oficines en nuclis de poca
població i altres d’específiques per a l’aplicació de l’obra social o el destí social
de les operacions de l’entitat.
El Decret llei conté dotze articles, una disposició addicional i una final
d’entrada en vigor. El període transcorregut entre la publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i l’entrada en vigor del text és inferior a
l’ordinari, ates el seu caràcter excepcional i urgent, en execució de les
mesures en matèria tributària.
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El Govern porta les taxes judicials estatals al Consell
de Garanties Estatutàries
•

És el pas previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat
davant la possible invasió de les competències de l’Estat, que
exigeix el pagament per serveis que presta i finança la Generalitat

El Consell Executiu ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries
un dictamen previ a la interposició d’un possible recurs d’inconstitucionalitat en
relació amb els articles que van de l'
1 a l’11 de la Llei 10/2012, de 20 de
novembre, en la qual l’Estat regula el pagament de taxes en l’àmbit de
l’Administració de justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències
Forenses.
El Govern considera que existeixen dubtes de la seva constitucionalitat, ja que
l’augment notable dels imports que hauran de satisfer els ciutadans en
concepte de taxes comporta un efecte dissuasiu evident, particularment en
assumptes de petita quantia, com ja va posar de manifest el Consell General
del Poder Judicial, màxim òrgan de govern dels jutges. El mateix Tribunal
Constitucional s’ha pronunciat també en diverses ocasions en el sentit que la
quantia de les taxes judicials no ha d’impedir ni obstaculitzar de manera
desproporcionada l’accés a la jurisdicció. La quantia d’aquestes noves taxes
podria vulnerar així el dret fonamental a la tutela judicial efectiva, reconeguda
a l’article 24.1 de la Constitució espanyola.
Cal tenir en compte, a més, que aquest increment té una incidència especial a
Catalunya, on des de l’1 de maig de 2012 s’aplica la taxa per a la prestació de
serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia, creada
per la Llei catalana 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives i
de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
El Consell de Garanties Estatutàries haurà d’estudiar també si el fet imposable
de la taxa estatal –l’objecte gravat amb la taxa que la llei anomena “l’exercici
de la potestat jurisdiccional”– inclou, a part de la funció exercida per jutges i
magistrats, tots els serveis materials i personals al servei de l’Administració de
justícia. Aquests serveis són competència de la Generalitat, per la qual cosa
l’Estat estaria exigint una taxa per serveis que presta i finança la Generalitat,
en un exercici d’invasió de competències.
Per tot això, el Govern vol disposar d’un dictamen jurídic que analitzi si la llei
estatal s’ajusta als preceptes de la Constitució espanyola i de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya.
El Consell de Garanties Estatutàries disposa ara d’un mes per emetre el seu
dictamen de caràcter preceptiu. El termini per plantejar el recurs
d’inconstitucionalitat davant del TC acaba el 21 de febrer de 2013.
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El Govern planteja un conflicte positiu de competència
al TC per invasió de competències en matèria de
cultura
• El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat la
inconstitucionalitat de la resolució estatal que fixa les bases
generals que regulen la concessió d’ajuts a corporacions locals
per a activitats culturals
El Govern ha acordat avui, a petició del Departament de Cultura, plantejar un
conflicte positiu de competència davant del Tribunal Constitucional, després
que el Consell de Garanties Estatutàries hagi dictaminat que el Govern
espanyol envaeix les competències exclusives de la Generalitat en matèria de
cultura. El conflicte es planteja contra la resolució estatal que fixa les bases
generals que regulen la concessió d’ajuts a corporacions locals per a activitats
culturals que fomentin la comunicació cultural.
La Resolució de 31 d’agost de 2012, de la Secretaria d’Estat de Cultura, per la
qual es convoquen ajuts a corporacions locals per a activitats culturals que
fomentin la comunicació cultural, corresponents a l’any 2012, fixa les bases, fa
la convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts i preveu la seva gestió i
concessió centralitzada per part del Ministeri de Cultura. D’acord amb l’Estatut
d’autonomia de Catalunya i amb la doctrina establerta pel TC en matèria de
subvencions, correspon a la Generalitat gestionar i concedir aquests ajuts,
mentre que correspon a l’Estat transferir a la Generalitat la dotació
pressupostària prevista.
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El Govern amplia el termini de presentació de
sol·licituds del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
2013-2016
• L'Executiu acorda que es puguin presentar fins al 27 de febrer, en
resposta a la petició feta pels ajuntaments davant les novetats que
incorpora el pla
El Govern ha acordat avui ampliar fins al proper 27 de febrer el termini de
presentació de sol·licituds del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 20132016. El Consell Executiu ha aprovat avui el Decret pel qual es modifica
l’article 9.2 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les
bases reguladores i d’execució del PUOSC 2013-2016.
El termini establert inicialment per presentar les sol·licituds finalitzava el 23 de
gener de 2013. El Govern ha considerat convenient allargar-lo fins al 27 de
febrer per donar resposta al gran nombre de peticions que han formulat els
ajuntaments, ateses les novetats que incorpora la nova formulació del
PUOSC.
Entre les novetats del pla, que torna a ser per a 4 anys, destaca la inclusió,
per primera vegada, de les despeses corrents de reparacions, manteniment i
conservació, previstes a la classificació econòmica de l’estructura dels
pressupostos locals. Una mesura que persegueix un triple objectiu: contribuir
a l’impuls local promovent accions de suport al sector de la construcció;
alliberar despesa corrent dels ens locals per permetre destinar recursos a
altres accions que garanteixin l’estat del benestar; i fomentar la cultura del
manteniment de les inversions fetes abans de l’inici de les obres.
Altres novetats són la possibilitat de fer noves inversions sota criteris de
prioritat: infraestructures bàsiques, obres ben dimensionades, garantia de
viabilitat, mancomunació de serveis i creació de riquesa i llocs de treball. A
més, augmenten els límits màxims de percentatge de subvenció per a cada
actuació per contrarestar la dificultat dels ens locals per acumular recursos
propis o accedir a crèdits. Finalment, s’introdueix la Comissió de Valoració,
que serà l’encarregada d’aplicar els criteris de selecció per a la línia
d’inversions i de proposar a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya la
planificació i la formulació dels plans.
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Altres acords del Govern
El Govern acorda fusionar les societats Avançsa i Invertec
El Consell Executiu ha aprovat fusionar per la via de l’absorció les societats
Avançsa (Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A.) i
Invertec (Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base Tecnològica,
S.A.), d’acord amb el Pla de racionalització i simplificació de l’estructura del
sector públic.
Invertec va ser creada el 2002 amb l’objectiu de finançar i participar
temporalment en el capital d’empreses de nova creació de base tecnològica,
amb la finalitat d’ajudar aquestes joves empreses a consolidar-se durant les
seves fases inicials. Avançsa passarà a gestionar els recursos financers que
fins ara eren d’Invertec, centralitzant i convertint-se en l’únic vehicle a través
del qual el Departament d’Empresa i Ocupació durà a terme les polítiques
d’inversió industrial. Amb aquesta operació la Generalitat segueix treballant en
la reducció d’estructures societàries de caràcter públic amb la consegüent
optimització de recursos i reducció de despeses.
El Govern aprova la dissolució del Consorci de Motocròs de Catalunya
El Govern ha aprovat la dissolució del Consorci de Motocròs de Catalunya,
integrat pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Bellpuig, la Federació Catalana de
Motociclisme, la Federació Catalana d’Automobilisme i l’associació Moto Club
Segre. L’Executiu aplica així l’acord de Govern de 2 d’agost de 2011, sobre
mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic, que
va instar els representants de l’Administració de la Generalitat al Consorci del
Circuit de Motocròs de Catalunya a fer efectiva la dissolució del Consorci.
La dissolució implica la cessió global dels seus actius i passius a la societat
mercantil Circuit de Motocròs, SL, a excepció de les participacions
representatives del capital social d’aquesta societat, que seran prèviament
atribuïdes a les entitats consorciades en proporció als percentatges establerts
estatutàriament per efectuar les aportacions per finançar el Consorci. La
participació en aquesta societat mercantil serà del 75% per part de la
Generalitat de Catalunya, del 22% per part de la Diputació de Lleida i del 3%
per part de l’Ajuntament de Bellpuig. El Consorci del Circuit de Motocròs de
Catalunya es va crear el 2001 i des de llavors ha gestionat la instal·lació. El 26
d’octubre passat el consell directiu del Consorci va acordar-ne la dissolució i
liquidació, que ara el Govern ha aprovat.
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El Govern autoritza l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a prendre una
participació minoritària a la planta termosolar de les Borges Blanques
El Govern ha autoritzat l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a prendre una
participació accionarial del 5% en la planta termosolar de les Borges Blanques
per un import màxim de 3 milions d’euros. L’operació pretén donar suport
estratègic a aquest projecte d’energies renovables, pioner a Catalunya, i
s’emmarca en la política de suport a les energies renovables prevista al Pla de
l’Energia i el Canvi Climàtic 2012-2020. Aquesta instal·lació de generació
elèctrica, de 24,85 MW, és la primera que hibrida l’aprofitament de l’energia
solar mitjançant la tecnologia termosolar amb l’ús de biomassa.
El Govern autoritza l’ICAEN a participar en el capital del primer hub
gasista del sud d’Europa
El Govern ha autoritzat l’ICAEN perquè participi en el capital del primer hub
gasista del sud d’Europa, que neix amb voluntat d’articular un mercat
secundari del gas natural. D’aquesta manera, Catalunya prendrà part en un
projecte que té com a objectiu millorar el funcionament, l’eficiència i la
transparència del mercat secundari del gas, a més de contribuir a la garantia
de subministrament. La participació de l’ICAEN serà inicialment del 10%, amb
una inversió de 125.468,75 euros.
El Govern declara bé cultural d’interès nacional els jaciments
paleontològics d’Isona i Conca Dellà i de Gavet de la Conca
El Govern ha acordat avui declarar bé cultural d’interès nacional, en la
categoria de zona paleontològica, diversos jaciments de vertebrats al terme
d’Isona i Conca Dellà i de Gavet de la Conca (Pallars Jussà). Aquesta zona
paleontològica és una de les àrees amb major concentració de restes de
dinosaures de la península ibèrica per l’important conjunt de jaciments que
conserven icnites (petjades), ous i ossos dels darrers dinosaures, així com
restes d’organismes (animals i plantes) que hi van conviure.
La zona declarada és una àrea de més de 12 quilòmetres quadrats al terme
municipal d’Isona i Conca de Dellà, a més d’un petit sector del terme de Gavet
de la Conca, a l’extrem oriental de la conca de Tremp (Pallars Jussà). Es
tracta d’un conjunt patrimonial de gran importància, no solament des del punt
de vista cultural i científic, sinó també natural. La seva rellevància es
fonamenta en la gran concentració de vestigis fòssils, sovint en bon estat de
conservació, que converteixen aquest territori en una zona de referència per a
la investigació de la paleontologia, particularment pel que fa l’estudi de la
presència i l’extinció dels dinosaures en el Principat. D’altra banda, l’important
potencial didàctic del jaciment en matèria geològica i paleontològica
constitueix un bon complement per potenciar els aspectes pedagògics i per al
turisme cultural del país, atès que alguns d’aquests espais són fàcilment
museïtzables per la seva intel·ligibilitat i accés.
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