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Acord entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i En 
Comú Podem per tal d’aprovar els Pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya per a l’any 2022. 
 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya i el grup parlamentari d’En Comú Podem 

 

MANIFESTEN 

Que la crisi sanitària ha suposat un xoc sense precedents que ha impactat de ple en les 
estructures socials, i econòmiques i en els serveis públics.  

Que la crisi provocada per la pandèmia ha posat fi a 6 anys de creixement sostingut. 
Entre els anys 2014 i 2019, el PIB català va créixer un 2,8% anual de mitjana, gairebé un 
punt percentual per sobre de la zona euro, mentre que la caiguda del PIB durant l’any 
2020 ha estat de l’11,5%.  

Que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 han de ser una eina útil 
per a la recuperació social i econòmica del país que signifiqui un clar canvi de rumb del 
país, amb un increment de la inversió sense precedents que deixi enrere definitivament 
les retallades en l’àmbit social, i que faci possibles les necessàries transformacions 
social, verda, feminista i econòmica que preveu el Pla de Govern de la XIV Legislatura.  

Per això, per tal de facilitar l’aprovació del Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2022 i de la Llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2022, 

 

ACORDEN 

 

PRIMER.- ÀMBIT DE LA FISCALITAT 

1) Un cop aprovada ja pel Govern la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells, el Govern aprovarà, 
abans d’acabar l’any 2021, la corresponent a l’impost sobre les activitats 
econòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle. El Govern, per tant, 
haurà de fer arribar al Parlament de Catalunya, abans d’acabar l’any 2022, els 
projectes de llei corresponents a la creació d’aquests dos nous impostos 
ambientals d’acord amb el que estableix la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi 
climàtic. Els ingressos obtinguts de la seva recaptació serviran per dotar el Fons 
per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 
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2) El Govern aprovarà, durant l’any 2022, la memòria preliminar de l’Avantprojecte 
de llei de l’impost sobre aliments ultraprocessats, que incorporarà les conclusions 
de l’anàlisi de les experiències internacionals i el seu èxit tant des del punt de 
vista fiscal com d’efectivitat sobre la salut, i preveient que els ingressos obtinguts 
de la seva recaptació es destinin a la creació d’un fons per recolzar explotacions 
sostenibles del sector primari. 

3) El Govern proposarà la inclusió, al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2022, d’un nou article pel qual 
s’ampliaran els subjectes passius de l’impost sobre habitatges buits, a títol de 
contribuents, a les persones físiques amb consideració de grans tenidores 
d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys, amb el 
següent redactat: 

D’addició 

Addició d’un capítol II bis al títol I de la part primera, amb el text següent: 

“Capítol II bis. Impost sobre els habitatges buits 

Article 2 bis. Modificació de la Llei 14/2015, de l’impost sobre els habitatges 
buits 

Amb efectes de l’1 de gener del 2022, s’afegeix un apartat 4 a l’article 9 de 
la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de 
modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, amb el text següent: 

“4. Són subjectes passius de l'impost, a títol de contribuents, en els 
mateixos termes previstos en l’apartat 1 d’aquest article, les persones 
físiques que tinguin la condició de grans tenidors.  

A l’efecte d’aquest impost, es considera gran tenidor la persona física que 
sigui titular d’un dret de propietat, d’usdefruit, d'un dret de superfície o de 
qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d'explotació econòmica de 
l'habitatge, de més de 15 habitatges.” 

 
4) El Govern proposarà la inclusió, al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic per al 2022, de la modificació de la tarifa 
autonòmica que redueixi el tipus impositiu del primer tram de base liquidable de 
l’IRPF, de manera que incideixi en els contribuents amb menor nivell de renda, 
amb el següent redactat:  

Addició d’un capítol III al títol II de la part primera, amb el text següent: 
“Capítol III. Impost sobre la renda de les persones físiques 
 
Article 34. Escala autonòmica  
 
Amb efectes de l’1 de gener de 2022, s'aprova l'escala autonòmica de 
l'impost sobre la renda de les persones físiques següent: 
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5) El Govern proposarà la inclusió, al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2022, d’una modificació a l’IRPF per tal 
que les famílies monoparentals puguin deduir-se el lloguer de l’habitatge habitual, 
amb el següent redactat: 

 
D’addició  

Addició d’un capítol III al títol II de la part primera, amb el text següent: 

“Capítol III. Impost sobre la renda de les persones físiques 

Article 34 bis. Modificació de la deducció per lloguer de l’habitatge 
habitual 

 

1. Amb efectes de l’1 de gener de 2022, es modifica l’apartat 1.2 de l’article 1 de la 
Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que passa a 
tenir la redacció següent:  

 

“1.2 Els contribuents poden deduir el 10%, fins a un màxim de 600 euros anuals, de les 
quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte del lloguer de l’habitatge 
habitual, sempre que en la data de meritació pertanyin a una família nombrosa o 
monoparental i compleixin els requisits establerts per les lletres b i c de l’apartat 
1.1.” 

 
6) El Govern proposarà la inclusió, al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic per al 2022, d’una modificació a l’IRPF per tal 
que les famílies monoparentals puguin acollir-se a la deducció per naixement o 
adopció d’un fill, amb el següent redactat: 
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D’addició  
Addició d’un capítol III al títol II de la part primera, amb el text següent: 
 
 
“Capítol III. Impost sobre la renda de les persones físiques 
 
Article 34 ter. Modificació de les deduccions per naixement o adopció d’un 
fill 
 
1. Amb efectes de l’1 de gener de 2022, es modifica l’apartat 3 de l’article 
1 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, que passa a tenir la redacció següent:  
 
“1. Deduccions en la quota pel naixement o adopció d'un fill. En la part 
corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l'impost 
sobre la renda de les persones físiques es pot aplicar, juntament amb la 
reducció percentual que correspongui sobre l'import total de les 
deduccions de la quota establertes per la Llei de l'Estat reguladora de 
l'impost, una deducció per naixement o adopció d'un fill en els termes 
següents:  
 
En la declaració conjunta dels progenitors, la deducció és de 300 euros. 
En la declaració individual, la deducció de cadascun dels progenitors és de 
150 euros. 
En la declaració del progenitor o progenitora d’una família monoparental, 
la deducció és de 300 euros.” 

 

7) El Govern proposarà la inclusió, al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2022, d’una modificació de l’impost sobre 
les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, per tal d’estendre la no 
subjecció a les baixes temporals de vehicles, amb la següent redacció: 

 

D’addició 

Addició d’un capítol II ter al títol I de la part primera, amb el text següent: 

“Capítol II ter. Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica 

 

Article 2ter. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi 
climàtic.  

 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 41  que resta redactat de la manera 
següent: 

 

“2. A l'efecte d'aquest impost, es consideren aptes per circular per les vies 
públiques els vehicles a què fa referència l'apartat 1 matriculats en el 
Registre de vehicles establert pel Reglament general de vehicles, aprovat 
pel Reial decret 2822/1998, del 23 de desembre, mentre no n'hagin estat 
donats de baixa de manera definitiva o temporal i els vehicles proveïts de 
permisos temporals.” 
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8) El Govern proposarà la inclusió, al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2022, d’una modificació de l’Impost sobre 
successions i donacions per tal d’assimilar a familiars de primer grau, les 
persones que estan o han estat en acolliment, amb la següent redacció: 
 

D’addició 

Addició d’un article 33 bis al capítol I del títol II de la part primera, amb el 
text següent: 

 

“Article 33 bis. Acolliment 

 

S’afegeix un article 60 bis a la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions, amb el text següent: 

 

“Article 60 bis. Acolliment  

 

1. A l’efecte d’aquest impost i dins l'àmbit de competències assumides per la 
Generalitat en el marc de la Llei de l'Estat 22/2009, del 18 de desembre, 
les relacions entre una persona que estigui o hagi estat en acolliment i la 
persona o persones acollidores, queden assimilades a les relacions entre 
ascendents i fills. 

 

2. Per poder gaudir dels beneficis que comporta l'assimilació que estableix 
l'apartat 1, l’acolliment s’ha d’haver acordat de conformitat amb el que 
estableix la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l'adolescència.” 

 

 
SEGON.- ÀMBIT DE MOBILITAT, TRANSPORT PÚBLIC I PROJECTES 
TERRITORIALS 

1) El Govern promourà una esmena al Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2022 corresponent al Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, per tal de destinar 5 milions 
d’euros per a l’inici de les obres del tramvia del Camp de Tarragona, amb 
l’objectiu de posar-lo en servei a finals de 2025 o principi de 2026. 

2) El Govern promourà una esmena al Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2022 corresponent al Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, per tal de destinar 1 milió 
d’euros per dur a terme l’estudi informatiu del tramvia del Bages.  

3) El Govern promourà una esmena al Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2022 corresponent al Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, per tal de destinar 500.000 
euros a l’Avantprojecte del tramvia Costa Brava.  
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4) El Govern, mitjançant la partida pressupostària D/660007900/5230/0000 del  
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, destinarà 49 
milions d’euros per dur a terme la pacificació de l’N-II al Maresme i el carril bici.  

5) El Govern promourà una esmena al Projecte de Llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2022 corresponent al Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, per tal de destinar 250.000 
euros a l’Avantprojecte del tramvia del Pirineu.  

6) El Govern promourà una esmena al Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2022 corresponent al Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori per tal de destinar 250.000 euros 
a l’Avantprojecte del tramvia de l’Ebre.  

7) Una vegada es faci efectiu el traspàs integral del servei de Rodalies per part de 
l'Estat a la Generalitat de Catalunya, el Govern es compromet a finalitzar el 
desplegament dels serveis de les Rodalies de Lleida i estudiar la millora dels 
serveis amb el Penedès. 

8) El Govern proposarà la inclusió al Projecte de llei de mesures llei de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022, d’un nou article 
que estableixi que la Generalitat no assumirà, en cap cas, cap cost en concepte 
del projecte CRT-Vilaseca. La redacció serà la següent: 

 

“Durant l’exercici pressupostari del 2022 no es realitzarà cap tipus d’operació que 
pugui comportar un cost per a la Generalitat de Catalunya en relació amb el 
Consorci Recreatiu Turístic Vila-seca-Salou." 

 

 

TERCER.- ÀMBIT DE LA SALUT 

1) Aprovar la disposició addicional setena del Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic per al 2022, que estableix un 
mandat al d Departament de Salut perquè elabori, abans de la finalització del 
contracte actualment vigent del servei 061 Salut Respon, un full de ruta per a la 
internalització de la prestació d’aquest servei, amb el següent redactat: 

“Disposició addicional setena 

El Govern constata l’impacte que la pandèmia de la covid-19 ha tingut en 
el conjunt del sistema de salut i el rol que l’atenció sanitària no presencial 
ha exercit en aquesta situació, que ha esdevingut una eina de gran 
importància per a la coordinació i la supervisió de la recollida de dades, el 
seguiment, la gestió i el control de la pandèmia. En aquest sentit, l’atenció 
sanitària no presencial ha experimentat un gran creixement i ha 
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esdevingut un complement imprescindible a l’atenció sanitària presencial, 
per tal d’oferir informació i consells a la població.   

En conseqüència, per tal de consolidar i dimensionar adequadament 
aquest servei, tenint en compte la finalització propera del contracte 
actualment vigent del servei 061 Salut Respon i la seva estreta relació 
amb el dret a la salut, el Govern manifesta la seva voluntat, un cop finalitzi 
el contracte actualment vigent, de passar a gestionar de manera directa, 
mitjançant el Departament de Salut, almenys aquells serveis que 
actualment presta el 061 Salut Respon qualificats d’interès sanitari de cara 
a la ciutadania. Per aquest motiu, en el termini màxim d’un mes després 
de l’entrada en vigor d’aquesta disposició, el Departament de Salut ha de 
posar en marxa una oficina amb la participació de tots els departaments 
implicats, amb la finalitat d’identificar i definir els principis, les funcions i 
l’estructura que l’han de configurar, ha d’establir una metodologia 
d’avaluació de l’impacte de l’assumpció de la gestió directa d’aquest servei 
per part de la Generalitat de Catalunya i ha de fixar un pla, les mesures i 
un calendari per fer-ho possible. 

2) El Govern, a través del Departament de Salut, reforçarà l’atenció a les persones 
amb problemàtica de salut mental i addiccions, amb especial èmfasi al reforç de 
la promoció i la prevenció des de l’atenció primària i comunitària; a evitar la 
medicalització, reduint la prescripció de psicofàrmacs; i a incrementar l’atenció 
psicològica i psicoeducativa, incorporant instruments de detecció precoç, 
cribratge àgil i respostes terapèutiques basades en l’evidència. Aquest 
compromís es concretarà en: 

i. Increment de 80 milions d’euros per a polítiques de salut mental i 
addiccions, especialment destinats a estratègies preventives i de 
recuperació de les persones amb problemàtiques de salut mental. 

ii. Incorporació de 233 nous referents de benestar emocional 
comunitari, que s’afegiran als 150 que han iniciat la seva tasca al 
llarg del darrer any. D’aquesta manera, tots els EAP de Catalunya 
tindran un referent de benestar emocional que desenvoluparan 
tasques de promoció i prevenció en salut emocional, detecció de 
factors de risc psicosocials i de situacions de risc elevat de 
patiment mental, actuant de manera prioritària en població jove en 
entorns de proximitat i en coordinació amb la xarxa de recursos 
comunitaris, la xarxa educativa i les entitats socials.  

iii. Reforç dels CMIJ i dels CSMA amb nous professionals i 
implementació de canvis organitzatius amb l’objectiu de millorar 
l’accessibilitat, absorbir les llistes d’espera, millorar la detecció 
precoç i la resolució. 

 

3) El Govern, a través del Departament de Salut, posarà en marxa dos programes, 
amb una dotació global de 160 milions d’euros, per tal de recuperar l’activitat 
assistencial no relacionada amb l’atenció a la covid-19 i que s’ha vist afectada per 
les successives onades epidèmiques. En concret: 
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i. Es destinaran 60 milions d’euros a un programa per a la 
recuperació de l’activitat diagnòstica i el control de malalties 
destinat a l’increment de l’activitat diagnòstica, tant a nivell 
d’atenció primària 
 com de consultes externes hospitalàries, i a la millora de la 
coordinació entre ambdós nivells assistencials. 

ii. Es destinaran 100 milions d’euros per a l’increment de l’activitat 
quirúrgica i proves diagnòstiques específiques d’àmbit hospitalari. 

4) El Govern, a través del Departament de Salut, iniciarà el desplegament, durant 
l’any 2022, de la Llei 12/2020, del 13 d’octubre, de l’atenció pública de la salut 
bucodental, incrementant en 40,5 milions d’euros la partida destinada a salut 
bucodental, fins arribar a una dotació global de mínim 50,5 milions d’euros: 35,5 
milions d’euros per ampliar la cartera de serveis del programa de salut bucodental 
a la població infantil i 15 milions d’euros per iniciar el desplegament en adults 
vulnerables i embarassades. Alhora es desplegaran les actuacions següents: 

i. Reforç de la promoció i prevenció de la salut bucodental. 
ii. Creació i posada en marxa de l’Oficina de salut bucodental i del 

Consell Assessor per tal de fer un diagnòstic i una avaluació 
acurada del desplegament de la Llei. 

iii. En un termini de 6 mesos, elaboració d’un estudi d’impacte 
pressupostari i organitzatiu de l’augment de la cartera de serveis 
en adults no vulnerables.  

 

5) En el marc de l’Estratègia nacional intersectorial dels drets sexuals, el Govern, a 
través del Departament de Salut, impulsarà les accions necessàries per: 

i. Evitar que l’objecció de consciència no signifiqui una vulneració 
dels drets de les dones en relació amb la interrupció voluntària de 
l’embaràs. 

ii. Incloure, en els graus de medicina i d’infermeria, la formació i 
avaluació en valors en relació amb el respecte vers les dones, la 
perspectiva de gènere i els drets sexuals i reproductius. 

 

6) La prevenció del suïcidi és una prioritat de salut pública. A partir de les previsions 
contingudes en el Pressupost, es desenvoluparan les principals mesures del Pla 
de Prevenció del Suïcidi 2021-2025: 

i. Es desplegarà el telèfon de prevenció del suïcidi al 061. 
ii. S’abordarà un programa d’avaluació del telèfon de prevenció del 

suïcidi de Barcelona i la seva interacció amb el telèfon de 
prevenció del suïcidi del 061 aplicant els recursos econòmics 
corresponents. 

7) El Govern impulsarà mesures destinades a reconèixer el personal integrat en les 
empreses de serveis de neteja que han realitzat aquests serveis en els centres 
sanitaris de Catalunya durant la crisi sanitària ocasionada per la covid-19. Per 
això, s’introdueix una esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2022 amb la següent redacció: 

“D'addició d'una nova disposició addicional 
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Durant l’exercici pressupostari del 2022, el Govern impulsarà les mesures 
destinades a satisfer un complement de productivitat extraordinari únic al 
personal integrat en les empreses de serveis de neteja que hagin realitzat 
aquesta activitat en els centres sanitaris de l’àmbit SISCAT que acreditin 
haver prestar els seus serveis en els referits centres durant el període 
comprès entre el 14 de març de 2020, data d’entrada en vigor del Reial  
 
decret 463/2020,de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la covid-19, 
i el 31 de maig de 2020. 
Als efectes del pagament de la referida retribució, s’ha d’establir el 
procediment pel qual els treballadors rebin la seva gratificació, que serà 
íntegra si van prestar els serveis durant tot el període esmentat o 
proporcional al temps de prestació efectiva.”   

 

 

QUART.- ÀMBIT DE POLÍTIQUES D’HABITATGE 

1) El Govern efectuarà les modificacions pressupostàries necessàries en l'execució 
del pressupost i en funció dels ingressos, per arribar als 1.000 milions d’euros en 
polítiques d'habitatge. La quantitat addicional de 251 milions d’euros, respecte a 
la dotació prevista en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2022, es destinarà a l’augment del parc d’habitatge públic, 
mitjançant el tempteig i retracte i la construcció d’habitatges destinats a lloguer 
social, i a polítiques públiques d’habitatge. 

2) En el marc del creixement de la dotació pressupostària previst per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, el Govern reforçarà les línies pressupostàries 
destinades a l’augment del parc públic d’habitatge. En concret: 

i. Es destinaran 60,9 milions d’euros a l’adquisició d’habitatges 
mitjançant el sistema de tempteig i retracte (increment del 70% 
respecte del 2020). El Govern inclourà com un criteri de 
priorització, l’adquisició d’habitatges ubicats en els municipis d’alta 
demanda acreditada i/o amb necessitat de Mesa d’emergència, els 
ajuntaments dels quals hagin mostrat un clar compromís 
d’adquisició d’habitatges d’acord amb aquest mecanisme 
d’adquisició preferent. 

ii. Es destinaran 80 milions d’euros a la construcció d’habitatges 
destinats a lloguer social (increment del 515% respecte del 2020).  

3) El Govern impulsarà un nou Pacte Nacional de l’Habitatge quan finalitzi la 
tramitació del Pla territorial sectorial d’habitatge. 

4) El Govern incrementarà, en 3,2 milions d’euros, l’aportació al Consorci 
d’Habitatge de Barcelona per a les despeses de funcionament.  

5) Pel que fa als ajuts a la rehabilitació dels fons europeus, el Govern prioritzarà 
especialment el programa de barris vulnerables i el programa d’habitatges. A 
més, el Govern farà possible l’intercanvi de fons entre els diferents programes 
que es preveuen per facilitar el compliment dels objectius i les actuacions en els 
àmbits de més vulnerabilitat. 
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CINQUÈ.- ÀMBIT DE POLÍTIQUES SOCIALS 

1) El Govern, a través del Departament de Drets Socials, i un cop es completi la 
unificació de la gestió de l’Ingrés Mínim Vital i de la Renda Garantida de 
Ciutadania a càrrec de la Generalitat de Catalunya, procedirà, d’una banda, a 
l’actualització de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya en un termini 
no superior als sis mesos i, de l’altra, a la creació d’un grup de treball per 
modificar la Renda Garantida de Ciutadania, ampliant-la amb nous complements, 
com per exemple per a fills, habitatge o compatibilització amb el treball parcial, i 
nous itineraris d'inserció sociolaboral. 

 
2) El Govern, a través del Departament de Drets Socials, elaborarà, de manera 

participada amb les entitats i organitzacions de l’àmbit de l’atenció a les persones 
amb discapacitats, un pla de treball per reduir les llistes d’espera per a 
residències i incrementarà, el proper any 2022, en 10 milions d’euros la dotació 
pressupostària per augmentar el nombre de places a centres i serveis per a 
persones amb discapacitats. 

3) El Govern, en el marc de l’avaluació prevista del Pla de Govern de la XIV 
Legislatura, presentarà una avaluació de l’acció política desplegada per tal de fer 
front a l’emergència social. 

4) El Govern proposarà una esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic per al 2022 amb la següent 
redacció: 

De modificació de l'article 63.5  
5. S’afegeix un apartat, el 10, a l’article 19 de la Llei 13/2006, amb el text 
següent:  
“10. És causa de suspensió automàtica de la prestació per a joves 
extutelats, a més de les establertes amb caràcter general, dur a terme una 
activitat laboral remunerada temporal amb una retribució igual o superior a 
una vegada i mitja l’indicador de renda de suficiència. La prestació es 
reactivarà un cop finalitzi l’activitat laboral esmentada. La causa de 
suspensió automàtica prevista a l’article 9.2.a, relativa a deixar de residir o 
de viure o de trobar-se a Catalunya, no és aplicable a la prestació per a 
joves extutelats per motius de mobilitat acadèmica.”  
 

 

SISÈ.- ÀMBIT DE POLÍTIQUES EDUCATIVES  

1) El Govern promourà una esmena al Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2022 corresponent al Departament d’Educació, 
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per tal de passar a cobrir, a partir del curs 2022-2023, les reduccions d’un terç de 
la jornada per cura de fill o de familiar per mitges jornades. 

2) El Govern es compromet a crear un nou fons d’ajuts a l’estudi per a estudiants de 
cicles de formació professional, que també incorpori ajuts a la mobilitat, el qual 
haurà d’estar dotat i plenament operatiu per a les inscripcions del curs 2022-2023.  

 

 

3) El Govern, mitjançant el Departament d’Educació, passarà a fer nomenaments 
per cobertura de substitucions 4 dies a la setmana (dilluns, dimarts, dimecres i 
divendres). 

4) El Govern, a través del Departament d’Educació, avaluarà la implementació del 
projecte d’universalització de l’I2 juntament amb el món local, a través de la 
Comissió Mixta del Departament d’Educació.  

5) El Govern, mitjançant el Departament d’Educació i el Departament de Salut, 
promourà, en el marc del programa Salut-Escola, la incorporació de nous 
professionals als equips d'assessorament psicopedagògic (psicòlegs, pedagogs i 
psicopedagogs). El 2022 les escoles d’alta complexitat de Catalunya tindran 
recursos professionals per acompanyar els centres i atendre els casos més 
vulnerables, així com recursos i formació que donin eines a l’alumnat i al 
professorat per superar les conseqüències de la pandèmia. 

 

 

SETÈ.- ÀMBIT DE REINDUSTRIALITZACIÓ, TREBALL, FUNCIÓ PÚBLICA, 
FORMACIÓ, RECERCA I INNOVACIÓ 

1) El Govern incrementarà en 20 milions d’euros la dotació pressupostària prevista 
inicialment en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2022 per al Pacte Nacional per a la Indústria, arribant així als 76 milions 
d’euros per al proper any i amb l’objectiu d’impulsar de manera directa la 
transformació de la nostra indústria, afavorir la relocalització d’indústries i reforçar 
el pes d’aquest sector en l’estructura econòmica de Catalunya. 

2) L’Institut Català de Finances destinarà prop de 210 milions d’euros durant l’any 
2022 a projectes i empreses industrials, ja sigui en forma de préstecs i avals o 
d’inversions en capital risc.  

3) El Govern, a través del Departament d’Empresa i Treball i del Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya, destinarà 65 milions d’euros a la millora de la 
formació professional per donar resposta a les noves necessitats en l’àmbit de la 
indústria. 

4) El Govern, a través del Departament d’Empresa i Treball, recuperarà, amb una 
dotació mínima de 10 milions d’euros al programa Nuclis de Recerca Industrial, el 
finançament de projectes de recerca industrial i de desenvolupament 
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experimental, portats a terme per empreses catalanes de forma individual o en 
col·laboració amb altres empreses o centres de recerca i innovació de Catalunya. 

5) El Govern proposarà la inclusió, al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2022, d’un nou article pel qual 
s’eliminaran les taxes actualment requerides per a l’expedició, tant d’originals com 
de duplicats, dels certificats de professionalitat i de les acreditacions acumulables, 
amb el següent redactat: 

 

Capítol XX Taxes 

Secció XXXXX. Modificació del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, del 25 de juny. 

 

“Article XX Supressió de la taxa d’expedició de certificats de professionalitat, 
acreditacions parcials acreditades, i expedició de duplicats. 

Es deroga el capítol I del títol XXVI del Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics (Article 26.1-1 - Article 26.1-5), que regula la taxa d’expedició de 
certificats de professionalitat, acreditacions parcials i expedició de 
duplicats.” 

 

6) El Govern, a través del Departament d’Empresa i Treball i del Departament 
d’Igualtat i Feminismes, posarà en marxa diferents actuacions per tal d’avançar 
en la creació de sistemes per incentivar la contractació laboral de les persones 
treballadores de la llar i de les cures, amb la finalitat que aquestes surtin de 
l’economia informal i de facilitar els tràmits administratius als particulars que les 
tinguin com a empleades. 

i. Estudi de les polítiques públiques en l’àmbit europeu per a la 
regularització digna del treball de la llar i de les cures i establiment 
dels elements que en podrien afavorir l’aplicació al nostre país. 

ii. Realització d’un seguiment específic de la situació del treball de la 
llar i les cures a Catalunya, mitjançant l’Observatori del Treball i del 
Model Productiu. 

iii. Suport a programes de les administracions locals que promoguin la 
creació de sistemes per a la contractació de les persones 
treballadores de la llar i les cures. 

iv. Generació de línies de treball i accions dels ateneus cooperatius i 
sindicats per donar suport a l’autoorganització de les dones i en 
l’emprenedoria col·lectiva per a la constitució de cooperatives.  

7) El Govern proposarà la inclusió, al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2022, d’un nou article amb la redacció 
següent: 

“Disposició transitòria 
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Fins que es dicti la llei de l’ocupació pública en desenvolupament de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es crea la classe tècnica del grup B, 
subescala tècnica, escala d’administració especial, als efectes que els ens 
locals puguin determinar els cossos, les escales, les places i les 
categories funcionarials, juntament amb els grups de titulació actualment 
establerts per la normativa bàsica de l’Estat i de desenvolupament de la 
Generalitat de Catalunya. 
Per a l’accés als cossos, escales, places i categories del grup B s’exigirà 
estar en possessió del títol de tècnic o tècnica superior de formació 
professional que correspongui. 
Els llocs de treball que es classifiquin per a la seva provisió pel grup B 
tindran atribuïdes les funcions tècniques per al desenvolupament de les 
quals es requereixi una titulació de tècnic/a superior.” 

8) El Govern es compromet, quan es porti a aprovació la plantilla de les universitats 
públiques catalanes, d'acord amb el procediment que hi ha establert, a examinar 
tots els supòsits plantejats per part de les universitats per tal que puguin ampliar 
les seves plantilles, amb l’objectiu de poder recuperar progressivament les 
dotacions de plantilla permanent i de professorat lector de què disposaven l’1 de 
gener de 2011. 
 

 

VUITÈ.- ÀMBIT DE POLÍTIQUES ENERGÈTIQUES I GESTIÓ DE L’AIGUA 

1) El Govern, a través del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural i del desplegament previst de la futura companyia energètica pública, 
impulsarà la creació i la dinamització de les comunitats energètiques mitjançant: 

i. La licitació d’11 projectes per cobrir el màxim sostre possible de 
diferents edificis del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural amb plaques fotovoltaiques perquè constitueixi el 
fonament de la creació d’almenys 5 comunitats energètiques en 
què s’ofereixi l’excedent energètic generat. 

ii. La creació de les oficines de Transició energètica al territori, que 
tindran, entre d’altres funcions, la dinamització de projectes de 
creació de comunitats energètiques d’acord amb els governs i 
entitats locals. 

iii. El llançament de la primera convocatòria per ajudar a definir les 
comunitats energètiques locals, durant el primer semestre de 2022. 

iv. El suport, mitjançant una partida pressupostària de l’Institut Català 
de l’Energia, a la instal·lació de sistemes d’autoconsum i 
emmagatzematge. 

v. El suport, mitjançant una partida pressupostària del Departament 
d’Empresa i Treball, a la creació de cooperatives de consum 
vinculades a la creació de comunitats energètiques.   

2) El Govern proposarà la inclusió, al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2022, d’un nou article que estableixi un 
mandat al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, perquè ofereixi suport tècnic i jurídic als 
municipis en el millor disseny de la gestió de l’aigua, incloent-hi la gestió directa, 
amb el següent redactat: 



14 

 

 

“Disposició addicional  
 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha de dotar-se dels mitjans personals, 
materials i organitzatius materials necessaris per prestar assessorament 
tècnic als municipis en el disseny de la gestió municipal de l’aigua i, en 
especial, en la gestió directa del servei d’abastament d’aigua.” 

 

3) El Govern aprovarà, durant el primer semestre de l’any 2022, la memòria 
preliminar de l’Avantprojecte de llei de creació del Conservatori del Litoral de 
Catalunya, que haurà de tenir en compte la necessària dotació pressupostària 
d’aquest nou organisme. 

 

NOVÈ.- ÀMBIT DE CULTURA I LLENGUA 

1) El Govern, a través del Departament de Cultura, reforçarà la visió territorial en les 
polítiques de foment d’accés de la ciutadania a la cultura. Entre d’altres: 

i. Ampliació i consolidació de la Mancomunitat Cultural, incorporant 
una representació dels municipis i l’associació de micropobles, per 
tal de conèixer i tenir encara més en compte les seves necessitats. 

ii. 2,2 milions d’euros per al programa.cat, que permet als 
ajuntaments programar espectacles i rebaixar el caché dels 
artistes escollits (increment del 57% respecte del 2020). 

iii. Una part important de l’increment pressupostari de les línies de 
foment es destinaran a projectes culturals de municipis de poca 
població que tenen dificultats per finançar-se i per accedir als ajuts 
de les diputacions i els consells comarcals. Aquestes línies es 
reforçaran amb la convocatòria del proper any per a projectes 
culturals d’àrees no urbanes, finançada amb fons MRR. 

2) El Govern, a través del Departament d’Educació i del Departament de Cultura, 
reforçarà totes les polítiques destinades al foment i l’augment de la presència del 
català. En concret: 

i. Creixement de més del 26,6% de la dotació pressupostària per a la 
Secretaria de Política Lingüística respecte del 2020, les principals 
partides de la qual són: 

1. 5 milions d’euros per a l’impuls del doblatge i la subtitulació, 
així com del català als Festivals de Cinema i les 
Plataformes (increment del 68% respecte del 2020). 

2. 27,7 milions d’euros per als organismes adscrits: el 
Consorci per a la Normalització Lingüística i el TERMCAT 
(increment del 13,3% respecte del 2020). 

3. 700.000 euros per afavorir el català en l’àmbit TIC i 
projectes de veu (increment del 212,5% respecte del 2020).  

4. 1,3 milions d’euros per al suport de les entitats de foment 
del català (increment del 91,2% respecte del 2020). 
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ii. 7,4 milions d’euros per reforçar els equips d’assessorament en 
Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (LIC), d’aules d’acollida i 
materials didàctics. 

 
 
 
 
 

DESÈ.- ÀMBIT D’ORDRE PÚBLIC I EMERGÈNCIES 

1) El Govern proposarà la inclusió, al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2022, d’un nou article que estableixi un 
mandat al Departament d’Interior perquè, durant el proper any, avaluï el model de 
gestió del 112. En el cas que les conclusions d’aquesta avaluació determinin que 
la internalització seria viable econòmicament i comportaria una millora tant de la 
qualitat del servei, com de les condicions laborals dels seus treballadors i 
treballadores, el Govern es compromet a fer-la efectiva.  

“Disposició addicional  

El Departament d’Interior ha d’iniciar, en el termini màxim de 60 dies des 
de l’entrada en vigor d’aquesta disposició, una avaluació sistemàtica del 
model de gestió del 112 que ha de finalitzar les seves conclusions abans 
d’acabar el 2022. Si les conclusions d’aquesta avaluació determinen que 
la internalització és viable econòmicament i implica una millora tant de la 
qualitat del servei com de les condicions laborals dels seus treballadors i 
treballadores; el Govern es compromet a fer-la efectiva en finalitzar el 
contracte vigent en aquell moment.” 

 

2) El Govern, mitjançant dotacions de les partides pressupostàries 
D/620000100/0000 i D/228000300/2210/000 del Departament d’Interior, adquirirà 
càmeres, amb vídeo i àudio, per situar a les llançadores de foam que utilitzen els 
Mossos d’Esquadra, per tal que gravin les imatges del camp de visió d’aquestes 
en el moment del seu ús i que aquestes imatges puguin ser utilitzades 
posteriorment en l’avaluació de l’aplicació del protocol d’ús de les esmentades 
llançadores.  

3) El Govern, mitjançant el Departament d’Interior, modificarà, amb caràcter 
d’urgència, el protocol d’ús d’aquestes llançadores per incloure l’ús d’aquestes 
càmeres i per donar compliment de la Resolució 146/XIV, que prohibeix dirigir els 
projectils al cap, el coll i la cara sense cap supòsit d’excepcionalitat. La 
modificació de l’esmentat protocol es realitzarà sens perjudici que les conclusions 
de la Comissió d’Estudi del Model Policial estableixi altres limitacions o formes 
d’ús a aquestes llançadores. 

4) El Govern, mitjançant el Departament d’Interior, avançarà cap a un model de 
convocatòria unificada per a les noves incorporacions a les Policies Locals, a 
partir de les modificacions legislatives corresponents que, de forma acordada 
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amb la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de 
Catalunya, s’abordaran durant la XIV l Legislatura. 

5) El Govern, mitjançant el Departament d’Interior, dissenyarà i desplegarà el model 
de comissaries de proximitat, amb més èmfasi en el patrullatge a peu i en 
l’enfortiment de les relacions dels i les agents amb la xarxa comunitària. En el 
desplegament d’aquest model, caldrà valorar, d’una banda, la proximitat de les 
actuals ubicacions de les comissaries a les zones amb major necessitat  

 

 

d’intervenció comunitària en l’espai públic i, de l’altra, l’accessibilitat al conjunt de 
la ciutadania. 

6) El Govern, mitjançant el Departament d’Interior, realitzarà un estudi tècnic de la 
cobertura actual de parcs de bombers del Parc Natural de Muntanyes de l’Ordal, 
tenint en compte l’avaluació de riscos laborals i analitzant les isòcrones no només 
als nuclis dels municipis sinó al conjunt de tot el parc, per tal d’establir 
eventualment la necessitat d’un nou Parc de Bombers en la zona. 

7) El Govern, mitjançant el Departament d’Interior, continuarà reforçant la formació 
en drets humans dels membres del Cos de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra. En aquest sentit, en la formació impartida per l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, s’inclourà, entre d’altres accions de sensibilització, un 
programa de formació a través de l’experiència personal directa i pràctica, 
mitjançant entitats del tercer sector i serveis públics que treballen amb persones 
en situació de vulnerabilitat. 

8) El Govern continuarà reclamant al Govern espanyol el traspàs del SEPRONA a 
Catalunya cap al Cos d’Agents Rurals, atès que és el cos de protecció del medi 
natural i rural de Catalunya. 

 

 

ONZÈ.- APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER AL 2022 I DE LA LLEI DE MESURES FISCALS, FINANCERES, 
ADMINISTRATIVES I DEL SECTOR PÚBLIC PER AL 2022. 

 

El Grup parlamentari d’En Comú Podem es compromet a facilitar l’aprovació del 
Projecte de  llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 i del 
Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 
per al 2022 i a garantir que el contingut dels projectes de llei no es veuen 
alterats durant la seva tramitació parlamentària, a excepció dels canvis que 
resultin de l’estricta aplicació dels acords que conté aquest document i de les 
esmenes al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic per al 2022, prèviament acordades, que presentin els grups 
parlamentaris que donen suport al Govern.   
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DOTZÈ.- SEGUIMENT DE L’ACORD 

1) Es crea una comissió de seguiment d’aquest Acord integrada per tres 
representants del Govern de la Generalitat de Catalunya i tres representants d’En 
Comú Podem amb l’objectiu d’avaluar l’execució dels acords que s’estableixen en 
aquest document i resoldre els dubtes o els conflictes que puguin sorgir en el seu 
desenvolupament. 
 

 
2) La comissió de seguiment també ha de valorar i establir la priorització de la 

proposta d’inversions que a continuació es relacionen per tal d’estudiar la seva 
viabilitat i, en el seu cas, calendaritzar la seva execució: 

1. Badalona: Construcció del nou institut La Riera. 
2. Corbera d’Ebre: Rehabilitació del Poble Vell. 
3. El Prat de Llobregat: Consorci per a la Protecció dels Espais Naturals 

del Delta. 
4. L’Hospitalet de Llobregat: Pla d'Urgències Edificis escolars (Escoles 

Bernat Metge, Busquet i Punset, Frederic Mistral, Joaquim Ruyra, 
Milagros Consarnau i Institut Eugeni d’Ors). 

5. Montcada i Reixac: Recuperació del servei 24h al CAP Jaume I i 
realitzar les inversions corresponents per a la seva incorporació. 

6. Montornès del Vallès: Construcció d’una nova biblioteca. 
7. Sant Feliu de Llobregat: Construcció d'un CAP i obertura del servei de 

CUAP. 
8. Sant Joan de les Abadesses: Construcció de l’Institut Escola Mestre 

Andreu Sant Joan de les Abadesses. 
9. Santa Coloma de Gramenet: Construcció de l’institut nou. 
10. Santa Perpètua de la Mogoda: Construcció de CUAP. 
11. Sitges: Reobertura del servei d'urgències nocturnes del CAP de Sitges. 
12. Tarragona: Ampliació del CAP Torreforta. 
13. Tortosa: Projecte de construcció d’un nou hospital. 
14. Tortosa: Nova escola al barri de Remolins. 
15. IE 30 passos del districte de Sant Andreu de Barcelona.  

 
3) Aquesta comissió s’ha de reunir, com a mínim, amb caràcter trimestral durant el 

període d’execució dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022. 
Igualment, se celebrarà una reunió que coincidirà amb el final de l’exercici 
pressupostari per tal d’avaluar l’estat d’execució dels acords que s’estableixen en 
aquest document. 

 
Barcelona, 16 de desembre de 2021 
 
 
 


