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El Govern aprova la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2013 
 

• El decret que s’ha aprovat avui consolida els ajustos que s’han 
aplicat al llarg d’aquest any i manté el principi de prudència pel 
que fa a les perspectives fiscals del 2013 

 

El Govern ha acordat avui els criteris d’aplicació de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2012, que seran vigents fins a 
l’aprovació i la publicació dels comptes per al 2013.  

Degut a la convocatòria electoral del passat 25 de novembre, el Govern no ha 
pogut aprovar els pressupostos per l’any que ve abans d’acabar el 2012. Per 
aquest motiu, i d’acord amb el que preveu la Llei de Finances Públiques de 
Catalunya, l’1 de gener es prorrogaran automàticament els comptes del 2012 
per a l’any que ve.  

A més, donat el context pressupostari i financer, és necessari fixar unes 
condicions d’aplicació de la pròrroga per tal de complir amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària.  

El decret que s’ha aprovat avui consolida els ajustos que s’han aplicat al llarg 
d’aquest any i manté el principi de prudència pel que fa a les perspectives 
fiscals del 2013. Mentre duri la pròrroga pressupostària, les despeses de 
capítol 1 (despeses de personal) s’ajusten a les dotacions pressupostades a 
31 de desembre del 2012.  

Els capítols 2 (despeses de béns i serveis), 4 (transferències corrents), 5 (fons 
de contingència), 6 (inversions reals), 7 (transferències de capital) i 8 (variació 
d’actius financers) es prorroguen per un màxim del 72% de la seva despesa 
fixada en el pressupost inicial del 2012. I els capítols 3 i 9, destinats al 
pagament d’interessos i amortització de deute, es prorroguen en la seva 
totalitat.  

Tot i tenir les despeses prorrogades en un 72%, els capítols 6, 7 i 8 compten 
amb una disponibilitat limitada, tret d’algunes excepcions, com ara les 
aportacions a entitats del sector públic per finançar retribucions de personal, 
les despeses per atendre censos, la càrrega financera d’operacions de 
préstec o per fer front a obligacions derivades d’un Pla Econòmic i Financer.  

Durant la pròrroga no hi haurà convocatòries de subvencions de concurrència 
competitiva, llevat de les que es financen amb ingressos finalistes d’altres 
administracions o les que financen ajuts i prestacions garantits per norma. Les 
subvencions directes i nominatives requereixen l’autorització prèvia de 
l’Executiu.  

El decret entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Diari Oficial de la 
Generalitat. 
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El Govern aprova la modificació de l’impost sobre el 
Patrimoni 

 

• El mínim exempt se situa en 500.000 euros i el tipus de gravamen 
augmenta un 5% en tots els trams tret del més alt, on s’incrementa 
un 10%  

• L’Executiu preveu recaptar uns 93,8 milions d’euros amb aquesta 
mesura 

 

El Govern ha acordat avui aprovar un decret llei per modificar dos aspectes de 
l’impost sobre el Patrimoni de les persones físiques. En primer lloc, l’import del 
mínim exempt se situa en 500.000 euros. El govern espanyol va recuperar 
aquest tribut l’any 2011 i l’executiu català va decidir aplicar-lo i mantenir el 
mínim exempt en el mateix nivell que el govern central, que són els 700.000 
euros. Ara, degut a la situació de les finances públiques, el Govern de la 
Generalitat ha optat per disminuir-lo.  

En segon lloc, el decret llei també modifica els tipus d’aquest impost. Es 
mantenen els imports dels vuit trams però augmenta els tipus de gravamen en 
un 5%, tret del tram més alt on el tipus s’incrementa un 10%.  

 

Base 
liquidable 

fins a (�) 

Quota 

(�) 

Resta de base 
liquidable fins a 
(�) 

Tipus 
aplicable 

Percentatge 

0,00 0,00 167.129,45 0,21 

167.129,45 350,97 167.123,43 0,32 

334.252,88 877,41 334.246,87 0,53 

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,95 

1.336.999,75 8.949,53 1.336.999,26 1,37 

2.673.999,01 27.199,57 2.673.999,02 1,79 

5.347.998,03 74.930,45 5.347.998,03 2,21 

10.695.996,06 192.853,81 en endavant 2,75 

 

El context de crisi econòmica i financera actual ha obligat el Govern a adoptar 
noves mesures en l’àmbit dels ingressos per complir amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària i reequilibrar les finances públiques. Amb aquesta 
modificació, s’aplica una mesura redistributiva per tal que els que més tenen 
assumeixin una major responsabilitat amb la situació econòmica.  
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Gràcies als canvis en l’impost, el Govern espera recaptar uns 93,8 milions 
d’euros.  

La s’havia d’aprovar amb caràcter d’urgència abans del 31 de desembre, 
perquè és a finals d’any quan merita aquest impost corresponent al 2012. El 
decret llei, doncs, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.  
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El Govern aprova el Programa anual d’actuació 
estadística per al 2013 
 

• Estableix les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat 
que s'han de portar a terme durant el proper any 

 
• El nombre d’actuacions estadístiques programades és de 321, 

entre les quals destaquen el Registre estadístic de població i la 
tercera edició de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013 

 
 
El Govern ha aprovat avui el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 
2013, en execució del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014. El Programa 
estableix les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de 
portar a terme durant el proper any. El nombre d’accions programades és de 
321. 
 
El Programa anual d’actuació estadística del 2013 manté aquelles activitats 
estadístiques ja consolidades en plans estadístics anteriors i incorpora 
algunes novetats i millores, tant en la producció com en la difusió 
estadístiques. Destaquen la introducció de nous models de producció 
estadística basats en la construcció d’un sistema de registres estadístics i el 
disseny de nous models de sistemes d’informació integrada. 
 
En l’àmbit demogràfic i social, s’inclouen com a novetats el Registre estadístic 
de població; la tercera edició de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 
2013 i la nova edició de l’Enquesta d’estructura de les explotacions agràries 
2013. 
 
Pel que fa a la producció d’estadístiques econòmiques, destaca el Registre 
estadístic d’empreses de Catalunya i l’Estadística i comptes del sector TIC, 
turisme i cultura. 
 
En relació amb l’estadística instrumental, l’any vinent també es durà a terme el 
disseny del Registre estadístic de territori i la regulació i implementació d’un 
Centre d’accés segur a microdades a l’Idescat, per tal de permetre l’accés 
segur a microdades originals o confidencials amb finalitats de recerca. 
 
Com a principals novetats en l’àmbit de la difusió estadística, destaca 
l’elaboració del projecte de la Plataforma Cerdà, que permetrà identificar les 
bases tecnològiques, funcionals i organitzatives que ha d’acomplir el sistema 
integrat d’informació estadística; la prova pilot del Web educatiu 
aprenestadística cicle de primària; la reestructuració de l’arquitectura 
organitzativa del Web Idescat, per tal de millorar la visualització de dades i 
l’adaptació als continguts temàtics, i els Indicadors europeus objectius 2020, 
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adaptació del sistema d’indicadors europeus relatius a Catalunya i 
comparativa països/regions Europa. 
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El Govern amplia en dos anys el termini per 
protocol·litzar els testaments que van ser atorgats 
davant rector  
 

• La figura del rector estava regulada al Codi de Successions, 
legislació que va ser substituïda pel llibre quart del Codi civil 

 
• Amb l’ampliació de termini l’Executiu garanteix que es respecti la 

voluntat testamentària, peça clau de la normativa successòria de 
Catalunya 

 
 
El Govern ha aprovat avui un decret llei per ampliar en dos anys el termini per 
protocol·litzar els testaments atorgats davant del rector. Aquesta figura estava 
regulada al Codi de Successions, legislació que va ser substituïda pel llibre 
quart del Codi civil, en vigor des de l’1 de gener del 2009. 
 
El termini per adaptar els testaments a la nova llei expirava l’1 de gener de 
2013. No obstant això, la complexitat que suposa la protocol·lització ha 
provocat que molts testaments atorgats davant rector no hagin estat 
degudament actualitzats 
 
La regulació per via urgent resol aquest venciment imminent, que hagués 
impedit respectar la voluntat testamentària dels qui van fer un document amb 
les seves darreres voluntats d’acord amb la llei del moment, sense que la 
persona pogués preveure que un canvi legislatiu impediria la seva plena 
eficàcia. És a dir, que donaria el seu testament per no vàlid i, per tant, per no 
atorgat.  
 
 
Antecedents  
 
La Llei 10/2008, de 10 de juliol, del Llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions, va entrar en vigor l’1 de gener de 2009 i va deixar en 
desús la figura del testament davant del rector, donat que pertanyia a una 
època en què la figura del notari no estava estesa per tot el territori català. Per 
això, sobretot en l’àmbit rural, els documents amb les darreres voluntats es 
formulaven a través dels capellans. 
 
Per donar empara a les conseqüències de l’extinció d’aquesta figura, el Llibre 
quart va establir que aquests documents caducarien en cas que no es 
protocol·litzessin en un termini de 4 anys a partir de l’entrada en vigor de la 
nova norma, sempre que el testador hagués mort anteriorment. En el cas que 
la persona testamentària morís després de l’entrada en vigor del llibre quart, el 
termini de 4 anys s’iniciava a partir del moment de la defunció.        
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Ara el Govern considera necessari ampliar en 2 anys més el termini per 
protocol·litzar aquests testaments. El decret llei aprovat avui modifica la 
disposició transitòria tercera de la llei i fixa en 6 anys el termini per dur a terme 
aquest procés a partir de l’entrada en vigor del llibre quart, sempre que el 
causant hagi mort anteriorment. Si el causant ha mort després de l’entrada en 
vigor de la llei, el termini de 6 anys es compta des de la seva mort. 
 
Amb aquesta mesura es respecta la voluntat testamentària, peça clau de la 
normativa successòria de Catalunya, i s’evita la problemàtica que generaria la 
invalidesa sobrevinguda d’aquests testaments. 
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Altres acords del Govern  
 
Prorrogat el Pla per al dret a l'habitatge 2009-2012 
 
El Consell Executiu ha autoritzat avui la pròrroga del Pla per al dret a 
l'habitatge 2009-2012, més enllà del 31 de desembre de 2012. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat té en marxa els treballs necessaris 
per elaborar un nou pla que substitueixi l’actual, la vigència del qual finalitza el 
31 de desembre d’enguany. Al mateix temps, l’Estat està preparant també el 
seu projecte. Davant d'aquestes circumstàncies, i com que el nou pla de la 
Generalitat no està previst que estigui operatiu l’1 de gener de 2013, el 
Consell Executiu ha autoritzat avui la seva pròrroga. 
 
 
El Govern prorroga el termini per a l’adquisició de la majoria del capital 
social de Vallter 2000 
 
El Govern ha aprovat avui ampliar fins al proper 28 de febrer el termini perquè 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) adquireixi una participació 
majoritària del capital social de la societat mercantil Vallter SA. La complexitat 
de les operacions que es van autoritzar el mes d’octubre passat per donar 
viabilitat a l’empresa i mantenir l’activitat d’explotació de l’estació d’esquí 
obliga a prorrogar el termini inicial, que expirava el 31 de desembre.  
 
El Govern considera que  l’activitat de muntanya i esquí de Vallter 2000 té un 
interès estratègic de país i un efecte important sobre el territori. Ubicada al 
municipi de Setcases, representa un dels principals motors econòmics del 
Ripollès, tant pel que fa a llocs de treball directes com especialment pels 
indirectes. 
 

El Govern prorroga fins al 2015 la suspensió del règim sancionador a 
determinades infraccions de l’àmbit de l’esport recollit en la Llei de 
simplificació normativa 

El Govern ha aprovat avui un decret llei per modificar la disposició addicional 
tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa. Mitjançant aquesta disposició, es va suspendre fins 
a l’1 de gener de 2013 l’entrada en vigor del règim sancionador aplicable a 
determinades infraccions administratives de l’àmbit de l’esport, amb la finalitat 
de facilitar l’adaptació del sector dels tècnics i professionals de les activitats 
físiques i esportives al nou context normatiu.  

Amb el decret llei aprovat avui, el Govern prorroga fins a l’1 de gener de 2015 
l’entrada en vigor d’aquest règim sancionador, perquè es vol continuar 
facilitant durant un període de temps més ampli l’adaptació del sector al nou 
text legal. 
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El Govern actualitza les tarifes dels peatges de les autopistes de la 
Generalitat per al 2013 
 
El Govern ha aprovat avui l’actualització de les tarifes dels peatges de les 
autopistes que són titularitat de la Generalitat per a l‘any 2013, que entraran 
en vigor el proper 1 de gener. Els preus s’incrementaran un 3,5%, el 
percentatge corresponent a la variació interanual de l’IPC del mes d’octubre. 
 
Aquesta modificació s’aplicarà a totes les autopistes de la Generalitat, a 
excepció de les que s’han d’ajustar al que establia la licitació del contracte de 
gestió de Tabasa, i que queden de la forma següent: C-16 Túnels de 
Vallvidrera, +3,15% (90% de l’IPC); C-16 Túnel del Cadí i accessos, -7,16% (-
10% + increment 90% IPC). 


