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La Generalitat presentarà diversos requeriments per 
reclamar a l'Estat el pagament dels deutes de la 
disposició addicional 3ª de l'Estatut 
 

 És el pas previ a la interposició de recursos contenciosos 
administratius davant el Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques 

 

 La quantitat pendent de liquidació fins a 2014 puja a 2.019 milions 
d’euros 

 

El Govern ha acordat autoritzar al Departament d'Economia i Coneixement 
perquè formuli diversos requeriments per reclamar al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques el pagament dels deutes per incompliment de la 
disposició addicional 3ª de l'Estatut (DA3). La presentació dels requeriments 
és el pas legal previ a la interposició de recursos contenciosos administratius 
davant el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

 
Els requeriments exigiran la liquidació dels imports corresponents als anys 
2008 (759 milions d’euros), 2009 (211 milions d’euros), 2010 (719 milions 
d’euros) i 2011 (330 milions d’euros), els quals s'haurien d'haver pagat, 
respectivament, el 2011, 2012, 2013 i 2014, ja que la transferència es fa amb 
tres anys de decalatge, un cop liquidat l'exercici. Els 330 milions d’euros de 
l'any 2011 són una estimació, ja que el Ministeri d'Hisenda encara no ha 
tramès a la Generalitat les dades necessàries per poder fer el càlcul. 
Tanmateix, els pressupostos de l'Estat per al 2014 no preveuen cap 
transferència vinculada al compliment de la DA3. 

 
En total, la quantitat pendent de liquidació fins al 2014 és de 2.019 milions. La 
disposició addicional 3ª de l'Estatut d'autonomia preveia que, durant set anys 
(del 2007 al 2013), la inversió en infraestructures del Govern espanyol a 
Catalunya respecte del conjunt executat a l'Estat s'havia d'equiparar al pes del 
PIB català sobre el total espanyol. De les transferències corresponents al 
període 2007-2011, l'Estat només va liquidar 335 milions d’euros el 2010, que 
era l'import corresponent al 2007. 
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El Govern aprova el conveni que permetrà a l’alumnat 
que cursa francès a centres catalans l’obtenció del 
Diploma d’Estudis en Llengua Francesa Escolar 
(DELF) 

 

 El DELF escolar a Catalunya l’atorga el Ministeri d’Educació 
Nacional de França  

 Amb aquest acord, el Govern vol fomentar l’estudi de més idiomes 
entre l’alumnat i potenciar el coneixement de la llengua francesa 

 

El Govern ha aprovat un acord de col·laboració perquè l’alumnat que cursa 
francès com a primera o com a segona llengua estrangera als centres 
d’educació secundària de Catalunya, obtingui el Diploma d’Estudis en Llengua 
Francesa (DELF). Aquest acord es formalitzarà aquest mes de gener entre el 
Departament d'Ensenyament i l’Institut Francès d’Espanya. 
 
El conveni internacional permetrà atorgar als alumnes examinats els títols 
equivalents als nivells A2 i B1 del marc europeu comú de referència. El títol 
que s’obtindrà, el DELF escolar, l’atorga el Ministeri d’Educació Nacional de 
França i és un certificat reconegut a tot Europa. Amb aquest acord de 
col·laboració entre les dues administracions, el Govern vol promoure 
l’excel·lència en les llengües, fomentar l’estudi de més idiomes entre l’alumnat 
i potenciar el coneixement de la llengua francesa. 
 
En aquest primer any de vigència es podran inscriure a les proves fins a 500 
alumnes d’educació secundària obligatòria i de batxillerat, d’acord amb la 
prioritat següent: en primer lloc l’alumnat escolaritzat en centres Batxibac –
centres que cursen el currículum mixt Batxillerat-Baccalauréat-; a continuació 
l’alumnat escolaritzat en centres de secundària i que estudien francès com a 
primera llengua estrangera; i finalment l’alumnat de centres d’ESO que estudia 
francès com a segona llengua estrangera. 
 
Els propers cursos es preveu un increment notable de l’alumnat que pugui 
accedir a realitzar aquestes proves.Els alumnes que vulguin inscriure’s per 
obtenir el certificat ho podran fer al febrer, i les proves tindran lloc el mes de 
maig. L’examen es durà a terme a centres públics d’arreu de Catalunya 
seleccionats per realitzar les proves. 
 
L’acord entre totes dues administracions també estableix que enguany 
l’Institut Francès faci formació al professorat de francès dels centres implicats 
en aquesta convocatòria, per tal d’ajudar-lo a preparar l’alumnat per a les 
proves.  
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El Govern completa l’adequació de les proves oficials 
de català al Marc Europeu Comú de Referència 
 

 El nou decret aprovat avui pel Govern adapta el conjunt de proves 
de català al sistema europeu de certificació 

 

 La modificació de la prova de nivell superior implica la 
modernització d’un dels certificats de català amb més demanda 
social avui dia 

 
El Govern ha aprovat el nou decret de certificació de català amb l’objectiu de 
renovar la prova de nivell superior de català per completar l’adaptació del 
sistema de certificació de català al Marc Europeu Comú de Referència 
(MECR). Amb aquesta modificació es modernitza un dels certificats de català 
amb més demanda social avui dia, alhora que continua apostant per oferir un 
sistema certificador de qualitat que és referent per a tots els organismes i 
entitats que expedeixen certificats de català tant de Catalunya (CPNL, 
universitats catalanes, Formació d'Adults, etc.) com d'altres territoris de parla 
catalana. 
 
El nou certificat de nivell superior de català és resultat d’un projecte de recerca 
per garantir que la prova compleix els estàndards internacionals d’avaluació, 
la validesa i la fiabilitat de la prova, i la justícia dels resultats que s’hi obtenen. 
  
El decret modifica la prova de nivell superior, coneguda popularment com a 
“Nivell D”, per convertir-la en la prova de nivell “C2”, que avalua de manera 
integrada les diverses habilitats lingüístiques: comprensió lectora i expressió 
escrita, ús de la llengua (gramàtica i vocabulari), i comprensió lectora i 
expressió oral. La prova per a l’obtenció d’aquest certificat s’adreça a 
persones que realitzen activitats de comunicació lingüística de complexitat, 
oral o escrita, en l’àmbit laboral o l’acadèmic, i que necessiten adquirir i 
acreditar una alta competència en llengua catalana. 
 
Per mitjà d’aquesta prova, la persona que s’examina haurà de demostrar que 
pot expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, fluïdesa i correcció, la seva 
capacitat de produir un discurs complex, oral i escrit, adequat al destinatari, a 
la finalitat comunicativa i al registre que exigeixen situacions de comunicació 
diverses, i que pot entendre i crear una gamma àmplia de textos llargs i 
complexos en qualsevol àmbit de coneixement o entorn professional. 
L’examinand ha de demostrar que pot: 
 

 Entendre textos complexos, interpretar-los de manera crítica, 
manipular-los, resumir-ne la informació i, alhora, transferir-los i integrar-
los coherentment en un nou tipus de text, tant oral com escrit. 
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 Argumentar i mostrar l’acord o el desacord amb una tesi justificada, i 
presentar arguments sòlids amb un estil adequat al context, als 
destinataris i a la funció comunicativa. 

 

 Interpretar la informació de manera crítica amb un grau d’implicació 
adequat. Exposar, demostrar, il·lustrar, argumentar de manera 
fonamentada i amb persuasió. Generar arguments sense 
contradiccions ni informacions supèrflues o innecessàries. 

 

 Produir textos orals i escrits en contextos compromesos, delicats o 
exigents, assumint els riscos d’una actuació crítica o de denúncia, 
utilitzant un llenguatge respectuós. 

 

 Comunicar-se en un registre formal i amb els trets característics de la 
varietat estàndard: bon ús dels elements de cohesió i coherència, 
repertori lingüístic ampli, claredat, fluïdesa, correcció lingüística, control 
del vocabulari i precisió. 
 

Les proves que es convocaran aquest 2014 incorporaran la nova prova de 
nivell superior. 
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El Govern aprova la creació de la capçalera de la 
publicació periòdica electrònica ‘Temps i Espais de 
Memòria’ del Memorial Democràtic 
 

 La publicació pretén ser un instrument pioner de reflexió, diàleg, 
debat i intercanvi d’idees en l’àmbit de la memòria històrica 
contemporània realçant els valors democràtics 

 

El Govern ha aprovat la creació de la capçalera de la publicació periòdica 
electrònica “Temps i Espais de Memòria del Memorial Democràtic”. Aquesta 
revista electrònica pretén ser un instrument pioner de reflexió, diàleg, debat i 
intercanvi d’idees en l’àmbit de la memòria històrica contemporània realçant 
els valors democràtics que ens han de permetre projectar-nos harmònicament 
en el present i en el futur. 
 
Amb aquesta publicació electrònica, el Memorial Democràtic, que té l’objectiu 
de desenvolupar i coordinar les polítiques públiques de memòria que engloben 
el període que va des la Segona República fins a les primeres eleccions del 
Parlament de Catalunya després de la dictadura franquista (1931-1980), farà 
difusió dels projectes propis i de les línies de treball, així com també dels 
grans debats oberts entorn aquest període i de les polítiques de memòria.  
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El Govern recull en un sol text la normativa que regula 
el pagament dels tributs sobre el joc  
 

 L’Executiu aprova el decret amb el nou reglament, que simplifica 
els procediments per a la presentació i el pagament d’aquests 
tributs 
 

El Govern ha donat el seu vistiplau al decret que aprova el reglament que 
regula el pagament dels tributs sobre el joc. L’objectiu és recollir en un únic 
text els diferents règims de pagament de la taxa que grava totes les modalitats 
de joc sotmeses a tributació (rifes, bingos, màquines recreatives, apostes, 
etc.). El nou reglament, que simplifica els procediments per a la presentació i 
el pagament d’aquests tributs, estableix el termini de pagament per a 
cadascuna de les figures impositives i precisa el lloc de presentació i d’ingrés 
dels deutes tributaris.  
 
A més, el decret preveu la futura implementació del pagament telemàtic 
obligatori de tots els tributs que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya 
(ATC), que vindrà determinada per una ordre del conseller d’Economia que 
així ho estableixi. 
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Altres acords del Govern 

 

El Govern aprova la dissolució del consorci urbanístic de l’ARE Los 
Colomers, a Móra d’Ebre 
 
El Govern ha aprovat dissoldre el consorci urbanístic que l’Institut Català del 
Sòl (INCASÒL) i l’Ajuntament de Móra d’Ebre van constituir l’any 2010 amb 
l’objectiu de tirar endavant l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) Los 
Colomers. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ja havia deixat sense efecte el 
planejament urbanístic que emparava el desenvolupament d’aquesta ARE a 
petició de l’Ajuntament de Móra d’Ebre. 
 
L’ARE Los Colomers havia d’ocupar 10,72 hectàrees, on s’hi haurien construït 
647 habitatges, 392 dels quals amb algun règim de protecció, així com 
equipaments i comerços. 

 


