
EXTRACTE DE L’ACORD GOBIERNO-ERC PER AL VOT FAVORABLE DEL GRUP 
REPUBLICÀ ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT DEL 2021  
 
1. AIXECAMENT DEL CONTROL FINANCER DE EL MINISTERI D'HISENDA A LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. Es retirarà el control financer i les mesures de supervisió 
a la Generalitat imposades pel govern Rajoy i el ministre Montoro, segons l'Ordre 
PRE/2454/2015, de 20 de novembre. Es derogarà aquesta Ordre i s'aixecarà el control 
financer del Ministeri d'Hisenda a la Generalitat. 
 
2. INVERSIONS I TRANSFERÈNCIES A CATALUNYA PER SOBRE DEL 19%. Sumant 
inversions i transferències, l'import és de 2.339,4 M €, que suposa un 19,13% sobre el total 
regionalitzat, percentatge molt superior al pes català en la població estatal (16,3%) i també 
lleugerament per sobre de la seva contribució al PIB del conjunt de l'Estat (19,0%).  
 
3. GARANTIA D'EXECUCIÓ D'INVERSIONS A CATALUNYA. S'inclourà una disposició 
addicional en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2021, titulada "Seguiment de les 
inversions a Catalunya", que fixarà, en el marc de la Comissió sobre Inversions Estatals, un 
seguiment, amb caràcter quadrimestral, del grau d'execució de les inversions programades 
pressupostàriament a Catalunya.  
 
4. COGOVERNANÇA DELS FONS EUROPEUS PER A LA RECONSTRUCCIÓ. El 2021, 
les administracions públiques espanyoles pressupostaran un total de 34.634.000 milions 
d'euros del fons de recuperació, procedents tant del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència com del REACT-UE, dels quals 18.793.000 milions d'euros seran gestionats per 
les Comunitats Autònomes, el que representa el 54% del total del fons de recuperació de 
2021. D’aquesta manera, la Generalitat gestionarà més de la meitat dels fons europeus i 
marcarà les seves prioritats d'inversió a Catalunya, com el corredor mediterrani.  
 
5. GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE L'INGRÉS MÍNIM VITAL (IMV). 
Des de l'inici dels treballs preparatoris de l'ingrés mínim vital (IMV) s'ha mantingut una 
relació de col·laboració entre el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i la 
Generalitat de Catalunya. Fruit d'aquest treball conjunt es va incloure, a petició de la 
Generalitat, la Disposició addicional quarta de l'RDL 20/2020, respecte a la celebració de 
convenis amb comunitats autònomes que contemplin fórmules de gestió de la prestació de 
l'Ingrés Mínim Vital. En aquest context, es preveu que Catalunya serà el primer territori en 
gestionar l'IMV, després de les comunitats forals de Navarra i País Basc.  
 
6. BEQUES. En els pressupostos generals de l'Estat per al 2021 s'ha consignat un 
increment de recursos a la partida pressupostària "Beques i ajudes a l'estudi de caràcter 
general". L'objectiu d'aquest increment és actualitzar el conveni que el Ministeri d'Educació i 
Formació Professional formalitza amb la Generalitat de Catalunya cada any per a la 
liquidació dels costos assumits pel Govern català en la gestió de les beques i ajudes a 
l'estudi. D’aquesta manera, la Generalitat de Catalunya recupera el deute acumulat per 
l’Estat en la gestió de les beques i ajudes a l’estudi des del 2005.  
 
7. ENTRADA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LA GESTIÓ DEL CONSORCI 
DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
(CZFB), és una entitat pública de dinamització econòmica, que opera principalment a l'àrea 



metropolitana de Barcelona. La no participació de la Generalitat en un organisme econòmic 
d'un impacte tan significatiu en el territori català és una anomalia que únicament s'explica 
per raons històriques.  
 
Els estatuts de l'CZFB estan definits per l'ordre de l'1 de juliol de 1968 el Ministeri d'Hisenda. 
S'acorda la modificació dels Estatuts amb la finalitat que el Govern de la Generalitat nomeni 
dos membres de Ple, que s'afegiran als ja existents. Una de les dues persones nomenades 
a proposta de la Generalitat ocuparà la Vicepresidència 2a de el Ple.  
 
8. COMITÈ DE PERSONES EXPERTES PER A LA REFORMA FISCAL. El nivell de 
tributació respecte del PIB o pressió fiscal a l’estat espanyol està lluny de la mitjana dels 
països del nostre entorn. La pressió fiscal a Espanya és del 39,2% (dades del 2018), i el 
diferencial amb la mitjana ponderada dels països de l'Eurozona (46,5%) és de 7,3 punts. El 
sistema tributari espanyol requereix una reforma per adequar-lo a la realitat econòmica del 
segle XXI, que permeti fer-lo més equitatiu, progressiu, just i que incorpori la imposició 
mediambiental, digital i la perspectiva de gènere. Per tant, s'acorda la creació d'un comitè 
de persones expertes per a establir les bases per a una reforma tributària estructural a mitjà 
i llarg termini que modernitzi i augmenti l'eficiència de el sistema tributari de l’Estat.  
 
9. REFORMA DE L'IMPOST SOBRE EL PATRIMONI. L'Impost sobre el Patrimoni ha de 
jugar un paper rellevant per millorar la legitimació del sistema tributari, contribuint a millorar 
l'equitat i la gestió administrativa d'altres gravàmens. La darrera reforma estatal d'aquest 
impost data de 2011, per la qual cosa resulta necessari actualitzar els seus elements 
essencials per ajustar-los a la realitat socioeconòmica actual. L'establiment de límits mínims 
i/o màxims de gravamen efectiu pot evitar situacions de competència fiscal a la baixa. Per 
això, s'acorda la creació d'un Grup de Treball per analitzar la reforma de l'Impost sobre el 
Patrimoni.  
 
10. HOMOLOGACIÓ FISCAL DE L'INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) A 
L'INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL (ICO). Es blindarà el règim fiscal de l'ICF, establint-se 
que el seu tractament fiscal serà, en tot moment, l'aplicable a l'ICO. D’aquesta manera, es 
posen les bases per a una futura banca pública catalana.  
 
11. MORATÒRIA DE PAGAMENTS A la SEGURETAT SOCIAL PER A TREBALLADORS 
I TREBALLADORES AUTÒNOMES. Es reproduirà la mesura d'ajornament de deutes a 
interès reduït de l'0.5%, prevista anteriorment per als mesos d'abril, maig i juny, en l'article 
35 de Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març, en la seva última redacció, atorgada per el 
Reial Decret Llei 15/2020 de 21 d'abril, per als deutes a la Seguretat Social el termini 
reglamentari d'ingrés dels quals sigui desembre de 2020 i gener i febrer de 2021.  
 
12.CORREDOR HUMANITARI. 4.000.000 euros per al finançament de la creació d'un 
Corredor Humanitari.  
 
13. FINANÇAMENT PEL SALVAMENT MARÍTIM. 2.514.390 euros de subvenció per a 
finançar l'activitat global de la Societat de Salvament i Socors Marítim i l'increment de la 
plantilla. 
 


