
ARGUMENTARI DE CAMPANYA
ARA TOCA NO, CATALUNYA MEREIX MÉS

1) L’ESTATUT RETALLAT NO APORTARÀ NI UN EURO MÉS DE
FINANÇAMENT, NI LES COMPETÈNCIES IMPORTANTS. ENS
IMPEDEIX CONSTRUIR LA CATALUNYA SOCIAL I MODERNA QUE NECESSITEM

Ramon Tremosa: “L’Estatut que es votarà en referèndum no assegura ni un 
euro més de finançament per a Catalunya”. Ramon Tremosa és col·laborador 
de la Fundació Trias Fargas de CiU.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretari d’Estat d’Hisenda, a una entrevista 
al diari EXPANSIÓN pocs dies després del pacte de la Moncloa (26/01/2006):
“Ahora, el total va a ser el mismo, lo que varía es que la composición entre
participación en impuestos y transferencias se altera a favor de dar más peso 
a la participación en tributos. Ni el Estado ni las comunidades autónomas tie-
nen más, o tienen menos”.

Les retallades a l’Estatut perpetuen l’espoli fiscal i frenen l’economia
catalana i la modernització del país.
Les retallades han fet desaparèixer de l’Estatut: l’Agència Tributària
Catalana per recaptar tots els impostos i evitar que se’ls quedi Madrid;
l’objectiu de posar fi progressivament a l’espoli fiscal, que ens impedeix
construir les infraestructures que necessitem i internacionalitzar
l’economia; l’increment real de les inversions; la negociació bilateral
Catalunya-Espanya sobre la distribució dels impostos recaptats a
Catalunya; el traspàs de ports i aeroports i de les infraestructures de
telecomunicacions, i la competència exclusiva per definir els horaris
comercials per tal de mantenir un comerç de proximitat que afavoreixi la
cohesió social.

Les retallades a l’Estatut ens condemnen a seguir a la cua d’Europa en
benestar: en sanitat, educació, habitatge i serveis socials.
La perpetuació de l’espoli fiscal ens impedeix assolir la inversió social que
es fa a Europa en educació, sanitat o atenció a la gent gran. Pagant el
mateix que els països més avançats d’Europa tenim menys prestacions
socials que Extremadura. I així continuarem si aprovem l’Estatut retallat.
Tampoc no disposarem d’un marc català de relacions laborals que permeti
limitar la precarietat i apujar els salaris, ni podrem acollir la immigració i
integrar-la adequadament, perquè ha desaparegut de l’Estatut la
competència sobre el règim d’estada i residència de les persones
immigrades.
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_Les raons del NO

Les retallades a l'Estatut no ens permeten construir la Catalunya social i 
moderna que necessitem. No podem hipotecar el futur durant vint-i-cinc
anys més.

Hem de dir prou a la manca de respecte cap a Catalunya i cap a les
decisions del nostre Parlament. Amb el NO obligarem els partits catalans
a tornar a portar a Madrid l'Estatut aprovat pel Parlament. 

1. Aprovar l'Estatut retallat és acceptar les renúncies del pacte
Mas-Zapatero. Significa renunciar durant molts anys als avenços
imprescindibles de l'Estatut que va aprovar el Parlament de Catalunya 

Si guanya Madrid renunciem a l'Estatut que el Parlament de Catalunya va
aprovar el 30 de setembre i hipotequem el nostre futur, sobretot el de la
gent més jove, durant vint-i-cinc anys més.
Significa acceptar que allò que va aprovar el 90% del Parlament de Catalunya,
després de dos anys de treball, pugui ser retallat en només set hores de
reunió secreta. És una manca de lleialtat i de respecte a les institucions
catalanes. Un pacte que li ha sortit molt barat a Espanya i molt car a
Catalunya.

2. L'Estatut retallat no assegura ni un euro més en finançament,
perpetua l'espoli fiscal i frena l'economia catalana i la modernització del
país 
Les retallades han fet desaparèixer de l'Estatut: l'Agència Tributària Catalana
per a recaptar tots els impostos i evitar que se'ls quedi Madrid; l'objectiu de
posar fi progressivament a l'espoli fiscal, que ens impedeix construir les
infraestructures que necessitem i internacionalitzar l'economia; el traspàs de
ports i aeroports i de les infraestructures de telecomunicacions claus per
esdevenir un centre internacional de negocis i la competència exclusiva per
definir els horaris comercials per tal de mantenir un comerç de proximitat
que afavoreixi la cohesió social.

3. Una nació no es resigna, una nació defensa els seus drets. Ens hem de
fer respectar per posar fi al menyspreu del centralisme espanyol 
El 18 de febrer milers de ciutadans i ciutadanes van sortir al carrer per
defensar que Catalunya és una nació i per exigir un Estatut sense retallades.
Si avui no defensem allò que va aprovar el nostre Parlament no ens farem
respectar mai com a poble.

4. Amb el 'no' a l'Estatut retallat, Catalunya obligarà els partits catalans
a tornar a portar a Madrid l'Estatut del Parlament 
El 'no' és un missatge clar de fermesa ciutadana que obliga els partits
catalans a tornar a portar a Madrid l'Estatut del Parlament. Els partits
catalans es veuran en la necessitat de recuperar l'ambició política si no volen
perdre definitivament el suport de la ciutadania.
El 'no' posa en evidència que Catalunya no en té prou, i ens permet avançar
cap a l'exercici del dret a l'autodeterminació.

5. L'Estatut retallat ens condemna a continuar a la cua d'Europa pel que 
fa a prestacions socials en salut, educació, habitatge i serveis socials 
La perpetuació de l'espoli fiscal ens impedeix que puguem tenir la despesa
social d'Europa en educació, salut o atenció a la gent gran. Pagant el mateix
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social d'Europa en educació, salut o atenció a la gent gran. Pagant el mateix
que els països més avançats d'Europa tenim menys prestacions socials que
Extremadura. I així continuarem si aprovem l'Estatut retallat. Tampoc no
disposarem d'un marc català de relacions laborals que permeti limitar la
precarietat i apujar els salaris, ni podrem acollir la immigració i integrar-la
adequadament, perquè ha desaparegut de l'Estatut la competència sobre el
règim d'estada i residència de les persones immigrades.

6. L'Estatut retallat ens impedeix ser reconeguts com a nació i impulsar
les nostres seleccions, normalitzar la llengua catalana en tots els àmbits
i tenir presència directa a la Unió Europea 
El no-reconeixement de Catalunya com a nació significa que es perpetuï el
menyspreu cap al país per part del nacionalisme espanyol. Aquesta manca
de reconeixement també ha frenat l'admissió de les seleccions esportives
catalanes, que el català sigui un requisit a la justícia i en l'etiquetatge, i ha
evitat que Catalunya pugui participar directament en els organismes de la
Unió Europea quan es tractin temes que són competència de la Generalitat.

7. L'Estatut retallat no ens permet construir una democràcia avançada 
S'ha eliminat de l'Estatut la competència per autoritzar referèndums. Com es
construeix una democràcia sense poder consultar la ciutadania? Madrid té
por que Catalunya pugui parlar, i per això han retallat l'Estatut també en
aquest àmbit.

8. L'Estatut retallat no és el que Catalunya mereix 
És poc pel molt que ens cal: polítiques avançades per la cohesió social,
infraestructures modernes per una economia dinàmica i competitiva, una
nació més lliure per a ciutadans i ciutadanes lliures...

9. Aprovar aquest Estatut és acceptar la perpetuació dels privilegis del
centralisme 
Cada avenç real que incorporava l'Estatut del Parlament ha estat atacat de
forma sistemàtica per tot l'aparell del poder centralista per no perdre
privilegis. I cada atac l'ha aprofitat el PSOE per efectuar una nova retallada.
L'Estatut retallat és la victòria política de l'Espanya centralista representada
per Guerra, Bono, Ibarra...

10. Els petits avenços que incorpora l'Estatut retallat s'aconseguiran
igualment, 
perquè depenen de lleis que estan en vies de ser reformades (finançament,
poder judicial, vegueries...), de les quals podran beneficiar-se per igual totes
les comunitats autònomes. Continuem amb el 'cafè per a tothom'.
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de la Fundació Trias Fargas de CiU.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretari d’Estat d’Hisenda, a una entrevista 
al diari EXPANSIÓN pocs dies després del pacte de la Moncloa (26/01/2006):
“Ahora, el total va a ser el mismo, lo que varía es que la composición entre
participación en impuestos y transferencias se altera a favor de dar más peso 
a la participación en tributos. Ni el Estado ni las comunidades autónomas tie-
nen más, o tienen menos”.

Les retallades a l’Estatut perpetuen l’espoli fiscal i frenen l’economia
catalana i la modernització del país.
Les retallades han fet desaparèixer de l’Estatut: l’Agència Tributària
Catalana per recaptar tots els impostos i evitar que se’ls quedi Madrid;
l’objectiu de posar fi progressivament a l’espoli fiscal, que ens impedeix
construir les infraestructures que necessitem i internacionalitzar
l’economia; l’increment real de les inversions; la negociació bilateral
Catalunya-Espanya sobre la distribució dels impostos recaptats a
Catalunya; el traspàs de ports i aeroports i de les infraestructures de
telecomunicacions, i la competència exclusiva per definir els horaris
comercials per tal de mantenir un comerç de proximitat que afavoreixi la
cohesió social.

Les retallades a l’Estatut ens condemnen a seguir a la cua d’Europa en
benestar: en sanitat, educació, habitatge i serveis socials.
La perpetuació de l’espoli fiscal ens impedeix assolir la inversió social que
es fa a Europa en educació, sanitat o atenció a la gent gran. Pagant el
mateix que els països més avançats d’Europa tenim menys prestacions
socials que Extremadura. I així continuarem si aprovem l’Estatut retallat.
Tampoc no disposarem d’un marc català de relacions laborals que permeti
limitar la precarietat i apujar els salaris, ni podrem acollir la immigració i
integrar-la adequadament, perquè ha desaparegut de l’Estatut la
competència sobre el règim d’estada i residència de les persones
immigrades.



ARGUMENTARI DE CAMPANYA
ARA TOCA NO, CATALUNYA MEREIX MÉS

1) L’ESTATUT RETALLAT NO APORTARÀ NI UN EURO MÉS DE
FINANÇAMENT, NI LES COMPETÈNCIES IMPORTANTS. ENS
IMPEDEIX CONSTRUIR LA CATALUNYA SOCIAL I MODERNA QUE NECESSITEM

Ramon Tremosa: “L’Estatut que es votarà en referèndum no assegura ni un 
euro més de finançament per a Catalunya”. Ramon Tremosa és col·laborador 
de la Fundació Trias Fargas de CiU.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretari d’Estat d’Hisenda, a una entrevista 
al diari EXPANSIÓN pocs dies després del pacte de la Moncloa (26/01/2006):
“Ahora, el total va a ser el mismo, lo que varía es que la composición entre
participación en impuestos y transferencias se altera a favor de dar más peso 
a la participación en tributos. Ni el Estado ni las comunidades autónomas tie-
nen más, o tienen menos”.

Les retallades a l’Estatut perpetuen l’espoli fiscal i frenen l’economia
catalana i la modernització del país.
Les retallades han fet desaparèixer de l’Estatut: l’Agència Tributària
Catalana per recaptar tots els impostos i evitar que se’ls quedi Madrid;
l’objectiu de posar fi progressivament a l’espoli fiscal, que ens impedeix
construir les infraestructures que necessitem i internacionalitzar
l’economia; l’increment real de les inversions; la negociació bilateral
Catalunya-Espanya sobre la distribució dels impostos recaptats a
Catalunya; el traspàs de ports i aeroports i de les infraestructures de
telecomunicacions, i la competència exclusiva per definir els horaris
comercials per tal de mantenir un comerç de proximitat que afavoreixi la
cohesió social.

Les retallades a l’Estatut ens condemnen a seguir a la cua d’Europa en
benestar: en sanitat, educació, habitatge i serveis socials.
La perpetuació de l’espoli fiscal ens impedeix assolir la inversió social que
es fa a Europa en educació, sanitat o atenció a la gent gran. Pagant el
mateix que els països més avançats d’Europa tenim menys prestacions
socials que Extremadura. I així continuarem si aprovem l’Estatut retallat.
Tampoc no disposarem d’un marc català de relacions laborals que permeti
limitar la precarietat i apujar els salaris, ni podrem acollir la immigració i
integrar-la adequadament, perquè ha desaparegut de l’Estatut la
competència sobre el règim d’estada i residència de les persones
immigrades.

Les retallades a l’Estatut no permeten frenar un nou transvasament.
Les retallades han fet desaparèixer de l’Estatut la necessitat d’un informe
determinant de la Generalitat abans d’iniciar un projecte de
transvasament. Amb aquesta retallada perdem força per frenar un nou
transvasament de l’Ebre.

Les retallades a l’Estatut han impedit ser reconeguts com a nació i
impulsar les nostres seleccions, normalitzar la llengua catalana en tots els
àmbits i tenir presència directa a la Unió Europea.
El no-reconeixement de Catalunya com a nació significarà que es perpetuï
el menyspreu cap al país per part del centralisme espanyol. Aquesta manca
de reconeixement també ha frenat el reconeixement de les seleccions
esportives catalanes, que el català sigui un requisit a la justícia i en
l’etiquetatge, i ha evitat que Catalunya pugui participar en els organismes
de la Unió Europea quan es tractin temes que són competència de la
Generalitat.

Les retallades a l’Estatut no ens permeten construir una democràcia
avançada.
S’ha eliminat de l’Estatut la competència per autoritzar referèndums. Com
es construeix una democràcia sense poder consultar la ciutadania? Madrid
té por que Catalunya pugui parlar, i per això han retallat l’Estatut també en
aquest àmbit.

En total s’han retallat 160 dels 227 articles de l’Estatut del Parlament, el
65% de l’Estatut.

2) NO PODEM HIPOTECAR CATALUNYA 25 ANYS MÉS. ÉS DEIXAR EL
PAÍS SENSE FUTUR, SOBRETOT EL DEL JOVENT

Zapatero: “ Este Estatuto es para toda la vida ”

Aprovar aquest Estatut és acceptar les retallades i les renúncies del pacte
Mas-Zapatero. Si s’aprova en referèndum l’Estatut, Madrid donarà per
acceptades les retallades per part del poble català.

Madrid tindrà legitimitat per tancar la porta al que reclamava Catalunya
amb l’Estatut del Parlament durant molts anys.

Amb el ‘Sí’ ens tanquem la porta “per tota la vida” perquè Catalunya pugui
recaptar els seus impostos, a posar fi a l’espoli fiscal, a gestionar els ports i
aeroports, a tenir competències en immigració, a ser reconeguts com a
nació, i a tot el que necessitem per avançar com a país i que incorporava
l’Estatut del Parlament

El 1932 ens van dir que havíem de dir ‘Sí’ a les retallades a l’Estatut de
Núria per salvar la República; el 1979 també ens ho van dir, llavors per
salvar la democràcia. Ara, per quina altra causa ens hem d’hipotecar? Qui
toca salvar? Mas, Zapatero, la “sociovergència”? Ho diu el poeta: “No pot
morir tot un poble per salvar un sol home”. Catalunya no pot ser més
moneda de canvi d’interessos partidistes i de poder.
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morir tot un poble per salvar un sol home”. Catalunya no pot ser més
moneda de canvi d’interessos partidistes i de poder.

Amb el ‘No’ obrim la porta de nou a l’Estatut del Parlament i a unes noves
regles del joc

3 AMB EL ‘NO’, DIGNITAT. DIEM PROU AL MENYSPREU I L’INSULT CAP A LES 
INSTITUCIONS CATALANES I LES SEVES DECISIONS. DIEM ‘NO’ A LES AC-
TUALS REGLES DEL “CAFÈ PER A TOTHOM” QUE ENS DISCRIMINEN

Alfonso Guerra: “ Nos hemos cepillado el Estatuto del Parlament ”
Rodríguez Ibarra: “ Hemos ganado. Los nacionalistas han perdido ”

Amb el ‘No’ diem prou a la manca de respecte cap a tot el que ve de
Catalunya. Madrid ha d’entendre que s’ha acabat la dinàmica del
“Catalunya proposa i Espanya cepilla”. Cal un gest de força democràtica per
posar fi a la prepotència i que Madrid comenci a acceptar íntegrament les
decisions de les institucions catalanes.

Amb el ‘No’ Madrid entendrà que estem políticament preparats per avançar
cap al que Catalunya vulgui i l’actitud de menyspreu haurà de canviar. Amb
el ‘No’ ens posem a fer cua darrere el País Basc per guanyar el dret de decidir.

El ‘No’ significa posar fi a l’estratègia del peix al cove. De res no serveix un
passet cada vint-i-cinc anys quan la resta de països del món no paren de
córrer i perdem posicions cada any que passa.

El lehendakari Ibarretxe ho ha dit ben clar recentment, el govern basc no
sotmetria mai a referèndum un Estatut “cepillado” a Madrid. Els bascos es
guanyen així el dret a la diferència.

El ‘No’ ens permetrà iniciar una nova etapa política cap a la sobirania i el
benestar. Significarà posar en qüestió l’actual estat de les autonomies i
posarà en evidència que, amb l’autonomia, Catalunya no en té prou.
Implicarà un canvi en les regles del joc i Catalunya podrà caminar cap al
reconeixement del dret a l’autodeterminació.

4) LA VICTÒRIA DEL ‘NO’ OBLIGARÀ ELS PARTITS A TORNAR A
PORTAR A MADRID L’ESTATUT DEL PARLAMENT. AMB EL ‘NO’ DIEM
PROU A LES MENTIDES I A LES FALSES PROMESES

Mas: “ Defenderé el Estatut del Parlament en su integridad ”
Mas: “ CiU no donarà suport a un Estatut que no inclogui el concert econòmic ”
Zapatero: “ Apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Catalunya ”

Amb el ‘No’ obligarem els polítics a deixar de mentir. Els partits es veuran
en la necessitat de recuperar la credibilitat i l’ambició política si no volen
perdre definitivament el suport ciutadà.
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Amb el ‘No’ obligarem els polítics a deixar de mentir. Els partits es veuran
en la necessitat de recuperar la credibilitat i l’ambició política si no volen
perdre definitivament el suport ciutadà.

Serà un missatge clar de la societat catalana que ens donarà força per
aconseguir el que ara s’ha retallat. Amb la força que ens haurà atorgat la
decisió de la ciutadania, tornarem a reclamar a Madrid el que es va aprovar
al Parlament de Catalunya, el que tothom es va comprometre a defensar i
va aprovar el 30 de setembre de 2005.

5) L’ESTATUT RETALLAT ÉS UN MAQUILLATGE DE L’ESTATUT DE 1979,
NO HI HA CANVI DE MODEL. PER AIXÒ, ELS PETITS AVENÇOS QUE
INCORPORA L’ESTATUT RETALLAT S’ACONSEGUIRAN IGUALMENT

L’Estatut retallat és un maquillatge, un “tunejat” de l’Estatut de 1979. La
definició de Catalunya és la mateixa que la que s’aprovà fa vint-i-set anys,
una nacionalitat. El model de finançament queda supeditat a la LOFCA i la
invasió competencial per part de l’Estat continuarà en la majoria d’àmbits.

Els petits avenços s’aconseguiran igualment, perquè depenen de lleis que
estan en vies de ser reformades (finançament, poder judicial, vegueries...).
Amb l’Estatut retallat o amb l’actual continuem com sempre, amb el “cafè
per a tothom”.

Amb tot, aquests petits avenços, com es pagaran sense finançament? Com
farem avançar el català sense diners? Com farem polítiques socials sense
recursos?

6) L’OBJECTIU DEL PSOE I DEL PP HA ESTAT SEMPRE MANTENIR LA
CENTRALITZACIÓ DEL PODER A MADRID. HAN JUGAT AL “POLI BO” I
AL “POLI DOLENT”. DUES CARES DE LA MATEIXA MONEDA AMB LA
LLASTIMOSA COMPLICITAT DE CiU I IC PER TENIR EL PODER

El Partit Popular demana el ‘No’ per no perdre posicions a Espanya.
D’aquesta manera manté encesa la flama de l’anticatalanisme que tants vots li 
dóna. És una posició únicament estètica i tàctica amb vista al vot espanyol.

El PSOE aposta pel ‘Sí’ una vegada té clar que “hemos ganado”, com
reconeix Ibarra, i després d’haver-se “cepillado” l’Estatut del Parlament.
Només quan ha assegurat la perpetuació del “cafè per a tothom” accepta
l’Estatut, i així és com el ven a Espanya.

El ‘Sí’ l’utilitzaran el PP i el PSOE per tancar la porta a les reivindicacions
catalanes.

CiU i IC aposten per un sí acrític per interessos partidistes. Uns, per tornar al
govern de la Generalitat a qualsevol preu de la mà del PSOE; els altres, per
mantenir-se al govern a qualsevol preu de la mà del PSOE. Estem davant
una campanya “cortina de fum” per enterrar al més aviat possible el debat
sobre l’Estatut amb arguments infantils de “tots contra el PP”.
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nen más, o tienen menos”.

Les retallades a l’Estatut perpetuen l’espoli fiscal i frenen l’economia
catalana i la modernització del país.
Les retallades han fet desaparèixer de l’Estatut: l’Agència Tributària
Catalana per recaptar tots els impostos i evitar que se’ls quedi Madrid;
l’objectiu de posar fi progressivament a l’espoli fiscal, que ens impedeix
construir les infraestructures que necessitem i internacionalitzar
l’economia; l’increment real de les inversions; la negociació bilateral
Catalunya-Espanya sobre la distribució dels impostos recaptats a
Catalunya; el traspàs de ports i aeroports i de les infraestructures de
telecomunicacions, i la competència exclusiva per definir els horaris
comercials per tal de mantenir un comerç de proximitat que afavoreixi la
cohesió social.

Les retallades a l’Estatut ens condemnen a seguir a la cua d’Europa en
benestar: en sanitat, educació, habitatge i serveis socials.
La perpetuació de l’espoli fiscal ens impedeix assolir la inversió social que
es fa a Europa en educació, sanitat o atenció a la gent gran. Pagant el
mateix que els països més avançats d’Europa tenim menys prestacions
socials que Extremadura. I així continuarem si aprovem l’Estatut retallat.
Tampoc no disposarem d’un marc català de relacions laborals que permeti
limitar la precarietat i apujar els salaris, ni podrem acollir la immigració i
integrar-la adequadament, perquè ha desaparegut de l’Estatut la
competència sobre el règim d’estada i residència de les persones
immigrades.

Serà un missatge clar de la societat catalana que ens donarà força per
aconseguir el que ara s’ha retallat. Amb la força que ens haurà atorgat la
decisió de la ciutadania, tornarem a reclamar a Madrid el que es va aprovar
al Parlament de Catalunya, el que tothom es va comprometre a defensar i
va aprovar el 30 de setembre de 2005.

5) L’ESTATUT RETALLAT ÉS UN MAQUILLATGE DE L’ESTATUT DE 1979,
NO HI HA CANVI DE MODEL. PER AIXÒ, ELS PETITS AVENÇOS QUE
INCORPORA L’ESTATUT RETALLAT S’ACONSEGUIRAN IGUALMENT

L’Estatut retallat és un maquillatge, un “tunejat” de l’Estatut de 1979. La
definició de Catalunya és la mateixa que la que s’aprovà fa vint-i-set anys,
una nacionalitat. El model de finançament queda supeditat a la LOFCA i la
invasió competencial per part de l’Estat continuarà en la majoria d’àmbits.

Els petits avenços s’aconseguiran igualment, perquè depenen de lleis que
estan en vies de ser reformades (finançament, poder judicial, vegueries...).
Amb l’Estatut retallat o amb l’actual continuem com sempre, amb el “cafè
per a tothom”.

Amb tot, aquests petits avenços, com es pagaran sense finançament? Com
farem avançar el català sense diners? Com farem polítiques socials sense
recursos?

6) L’OBJECTIU DEL PSOE I DEL PP HA ESTAT SEMPRE MANTENIR LA
CENTRALITZACIÓ DEL PODER A MADRID. HAN JUGAT AL “POLI BO” I
AL “POLI DOLENT”. DUES CARES DE LA MATEIXA MONEDA AMB LA
LLASTIMOSA COMPLICITAT DE CiU I IC PER TENIR EL PODER

El Partit Popular demana el ‘No’ per no perdre posicions a Espanya.
D’aquesta manera manté encesa la flama de l’anticatalanisme que tants vots li 
dóna. És una posició únicament estètica i tàctica amb vista al vot espanyol.

El PSOE aposta pel ‘Sí’ una vegada té clar que “hemos ganado”, com
reconeix Ibarra, i després d’haver-se “cepillado” l’Estatut del Parlament.
Només quan ha assegurat la perpetuació del “cafè per a tothom” accepta
l’Estatut, i així és com el ven a Espanya.

El ‘Sí’ l’utilitzaran el PP i el PSOE per tancar la porta a les reivindicacions
catalanes.

CiU i IC aposten per un sí acrític per interessos partidistes. Uns, per tornar al
govern de la Generalitat a qualsevol preu de la mà del PSOE; els altres, per
mantenir-se al govern a qualsevol preu de la mà del PSOE. Estem davant
una campanya “cortina de fum” per enterrar al més aviat possible el debat
sobre l’Estatut amb arguments infantils de “tots contra el PP”.

CiU es va carregar a Catalunya els articles progressistes (laïcitat,
etiquetatge en català...) per evitar que a Madrid “colessin”. I en canvi es van
deixar “afaitar” a Madrid tot el que el PSOE va voler a canvi de poder tornar
al poder. Mas va prometre en nombroses ocasions retirar l’Estatut si hi
havia desfiguracions de l’original. A canvi de què no ha complert la seva
promesa?

El ‘No’ conseqüent d’Esquerra és l’únic vot que pensa en el futur del país, a
mantenir portes obertes per aconseguir que Catalunya es mantingui en
l’agenda política. Esquerra paga la seva coherència d’esquerres, ecologista
i catalanista amb la seva expulsió del govern. Iniciativa, els ecopijos, fan
pagar a Catalunya la seva permanència al govern amb un ‘sí’ conservador i 
acrític.

Cada avenç real que incorporava l’Estatut del Parlament ha estat atacat de
forma sistemàtica per tot l’aparell del poder centralista per no perdre
privilegis. I cada atac l’ha aprofitat el PSOE per efectuar una nova retallada.
No ens enganyem, l’Estatut retallat és la victòria política del Partit Popular i
de tots els que han atacat l’Estatut que va aprovar el Parlament.

PREGUNTES I RESPOSTES MÉS FREQÜENTS

1. Què passa si guanya el ‘No’?
Catalunya tindrà futur. Amb el ‘No’ rebutgem les retallades i la hipoteca d’un 
mal Estatut per vint-i-cinc anys. Obrim la porta de nou a l’Estatut del Parlament. 
Els partits polítics que el van votar hauran de tornar a portar els avenços que 
incorporava a Madrid. Obligarem polítics a deixar de mentir i a complir les seves 
promeses. Catalunya guanyarà dignitat. Madrid entendrà que s’ha acabat la 
dinàmica del “Catalunya proposa i Espanya cepilla”. 

2. Per què si l’Estatut d’ara és una mica millor que l’anterior s’ha de votar no?
Perquè aquest Estatut no assegura ni un euro més de finançament. No podrem 
pagar cap de les petites millores. A més, les renúncies són molt més trascen-
dents, ens hipotequen per tota la vida perquè ens impossibiliten competir amb 
la resta de societats del món per assegurar el nostre benestar. Avançar un 
passet quan els altres corren és ser més pobre cada any. Necessitem els ins-
truments per córrer com la resta.  En tot cas, els petits avenços que incorpora 
l’Estatut Retallat s’aconseguiran igualment perquè depenen de Lleis Orgàniques 
que s’hauran de desplegar en el futur (justícia, vegueries...)

 3. Com és que podeu coincidir amb el ‘No’ del PP?
El Partit Popular demana el ‘No’ per no perdre posicions a Espanya. És un ‘No’ 
madrileny, no pensat a favor  dels interessos dels catalans i catalanes. D’aquesta 
manera el PP manté encesa la flama de l’anticatalanisme que tants vots li dóna. 
És una posició únicament estètica  i tàctica amb vista al vot espanyol. 

4. ERC té un problema de gelosia amb la foto Mas-Zapatero, si no diria que ‘Sí’
De cap manera, hem sortit del Govern per coherència amb unes idees. El fàcil 
era dir ‘Sí’, com ha fet IC i el PSC, per mantenir el poder. No va haver-hi cap 
voluntat del PSOE de canviar l’acord Mas-Zapatero en benefici de Catalunya i 
Esquerra ha optat pel ‘No’ per no hipotecar el futur del país.  
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5. Hi ha gent gran que votarà ‘Sí’ perquè considera que és l’últim referèndum 
en què participarà
Segurament no serà així perquè amb el ‘No’ hi haurà canvis en poc temps, que 
s’hauran de refrendar. Però, en tot cas, la gent gran ha de pensar en els seus 
fills i filles i néts i nétes. Quin futur els espera sense finançament per fer políti-
ques socials, sense infraestructures per fer avançar l’economia, sense diners 
per ajudar les empreses a crear llocs de treball? Val la pena mantenir la porta 
oberta de la reivindicació amb el ‘No’, i assegurar que el país tingui les eines 
necessàries per a ser ric, competitiu i amb benestar. No hipotequem el futur per 
tan poca cosa.

6. Esquerra va posar en risc el tripartit amb el seu ‘No’?
Qui ha posat fi al tripartit és Maragall i el PSC, que no admeten la llibertat 
d’expressió i opinió sobre un text que no és el que va aprovar el Parlament de 
Catalunya. El PSC i IC han incomplert el Pacte del Tinell, que estableix que els 
partits signants votaran el mateix a Catalunya i a Madrid. Esquerra marxa del 
Govern per ser lleial a Catalunya i a l’Acord del Tinell.

7. Per què Esquerra afirma que Catalunya no rebrà ni un euro més de finança-
ment amb aquest Estatut?
Perquè és cert. L’Estatut deixa en mans de l’Estat la fixació de les necessitats 
de finançament de Catalunya, com fins ara. Això implica que la millora del fi-
nançament  dependrà, com sempre, de l’arbitrarietat de l’Estat. Sera la  futura 
reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, 
la LOFCA, la que fixarà els criteris per calcular la necessitat de finançament de 
Catalunya. Aquesta llei s’aprovarà segons la majoria política de les Corts espan-
yoles i deixa Catalunya en una posició negociadora molt dèbil. Amb l’Estatut del 
Parlament les necessitats de finançament de Catalunya es pactaven de forma 
bilateral, i era Catalunya qui recaptava tots els impostos i, per tant,  tenia, final-
ment, la clau de la caixa. Aquest era el canvi de model que permetia posar fi a 
l’espoli fiscal.  
L’increment de percentatges –de l’IRPF (del 33 al 50%), de l’IVA (del 35 al 50%) 
i dels impostos especials (del 40 al 58%)–  que ens prometen no tenen cap 
efecte sobre la quantitat total de finançament que rebrem. Són només un punt 
de partida. Si els diners que ens corresponen en funció d’aquests percentatges 
són superiors a les necessitats de finançament que l’Estat ha determinat per 
Catalunya, haurem de tornar la diferència a Madrid. Madrid ens continuarà es-
poliant aquesta diferència  i la resta d’impostos que no entren en el repartiment 
(com l’impost de societats), a més de la resta de percentatges d’IVA (del 50 al 
100% restant ), IRPF (del 50 al 100% restant) i especials (del 58 al 100% res-
tant) que es recapten a Catalunya  i que es queda directament  Madrid. El dèficit 
fiscal tornarà a perpetuar-se durant molts anys amb aquest Estatut retallat.

8 Votar ‘No’ significa quedar-se amb l’Estatut de 1979?
L’Estatut retallat és un “tunejat”, un simple maquillatge de l’Estatut de 1979. 
En els aspectes clau ens quedem com fins ara. El model de finançament és el 
mateix i no tindrem ni un euro més de finançament, la definició de Catalunya és 
de nacionalitat com el 1979, ens quedem sense la gestió dels ports i aeroports 
com el 1979, no podrem acollir ni integrar la immigració com el 1979... Votar 
No és dir prou al model polític de 1979 i tornar a posar sobre la taula la neces-
sitat d’un nou model. 

9. Per què dieu que és un Estatut retallat? N’hi ha per tant?
Ho diem nosaltres i ho diu Alfonso Guerra quan reconeix que es van “cepillar” 
l’Estatut del Parlament. S’han retallat 160 dels 227 articles de l’Estatut del 
Parlament, un 65% del total. Ha estat un autèntic escàndol democràtic.
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com el 1979, no podrem acollir ni integrar la immigració com el 1979... Votar 
No és dir prou al model polític de 1979 i tornar a posar sobre la taula la neces-
sitat d’un nou model. 

9. Per què dieu que és un Estatut retallat? N’hi ha per tant?
Ho diem nosaltres i ho diu Alfonso Guerra quan reconeix que es van “cepillar” 
l’Estatut del Parlament. S’han retallat 160 dels 227 articles de l’Estatut del 
Parlament, un 65% del total. Ha estat un autèntic escàndol democràtic.

10. Diuen que Catalunya serà la nació sense estat d’Europa amb més autogovern
Flandes a Bèlgica o els Länders i els cantons suïsos tenen molta més sobirania 
en Justícia, Administració única, bilateralitat total amb l’Estat, capacitat de vet 
de decisions estatals, presència a la Unió Europea o gestió d’impostos. Per 
no parlar del País Basc o Navarra, que tenen el Concert Econòmic i la pràctica 
sobirania fiscal. L’argument de ser la nació sense estat d’Europa amb més 
sobirania té molta trampa, a Europa queden ben poques nacions sense estat. 
En els últims anys pràcticament totes han assolit el seu. L’última, Montenegro, 
i abans Eslovènia, Eslovàquia, Estònia, Letònia, Lituània, Macedònia, Croàcia, 
Bòsnia, la República Txeca, Moldàvia... Si no espavilem serem la nació sense 
estat  d’Europa amb més autogovern, perquè serem l’última nació sense estat 
d’Europa.

 

ANNEX

ESPECIAL RETALLADES EN EL MODEL DE FINANÇAMENT

1. NO GARANTEIX NI UN EURO MÉS PER A CATALUNYA. CAP CANVI DE MODEL

El model de finançament que es pactà a la Moncloa no garanteix més recursos 
per a la Generalitat de Catalunya. Cap economista expert en la matèria, fins i tot
aquells més favorables a l’aprovació d’un nou Estatut, no és capaç de donar 
una xifra. Ni el mateix conseller Castells. Perquè simplement és impossible: 
dependrà de la futura LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas), en què Catalunya serà una més entre la resta de comunitats
autònomes (la majoria receptores netes de fons) a l’hora de negociar.
Ho va dir el mateix secretari d’Estat d’Hisenda, Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, a una entrevista al diari EXPANSIÓN pocs dies després del pacte de la 
Moncloa (26/01/2006):
“Ahora, el total va a ser el mismo, lo que varía es que la composición
entre participación en impuestos y transferencias se altera a favor de
dar más peso a la participación en tributos Ni el Estado ni las comunidades 
autónomas tienen más, o tienen menos, en el año cero de la reforma.”

2. MÉS “CAFÉ PARA TODOS”. CAP BILATERALITAT EN LA NEGOCIACIÓ
SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS

Passem, doncs, del consens assolit al Parlament sobre no remetre’s a la LOFCA 
i negociar de tu a tu amb l’Estat a través de la comissió bilateral a un text que 
situa la LOFCA com a definidora dels principis del model de finançament català 
(art. 202.1), i s’eliminen les clàusules d’aplicació preferent de l’Estatut sobre la 
LOFCA a partir del principi de subsidiarietat. Amb les retallades, serà l’Estat qui 
decidirà unilateralment quants recursos necessitem (art. 208) en lloc d’haver de 
pactar amb la Generalitat, i se suprimeixen els articles clau de la proposta del 
Parlament que definien el ‘concert a la catalana’ (art. 207, 208, 209 i 210 pro-
posta Parlament). Cal que la gent sàpiga que és Andalusia qui està començant 
a marcar les pautes de la nova LOFCA...

Quan la Generalitat no es posi d’acord amb l’Estat, en comptes de poder recórrer 
al Tribunal Constitucional (EAC 30 de setembre), l’Estat es podrà limitar a explicar 
per què no fa cas de l’opinió de la Generalitat (disposició addicional cinquena).



ARGUMENTARI DE CAMPANYA
ARA TOCA NO, CATALUNYA MEREIX MÉS

1) L’ESTATUT RETALLAT NO APORTARÀ NI UN EURO MÉS DE
FINANÇAMENT, NI LES COMPETÈNCIES IMPORTANTS. ENS
IMPEDEIX CONSTRUIR LA CATALUNYA SOCIAL I MODERNA QUE NECESSITEM

Ramon Tremosa: “L’Estatut que es votarà en referèndum no assegura ni un 
euro més de finançament per a Catalunya”. Ramon Tremosa és col·laborador 
de la Fundació Trias Fargas de CiU.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretari d’Estat d’Hisenda, a una entrevista 
al diari EXPANSIÓN pocs dies després del pacte de la Moncloa (26/01/2006):
“Ahora, el total va a ser el mismo, lo que varía es que la composición entre
participación en impuestos y transferencias se altera a favor de dar más peso 
a la participación en tributos. Ni el Estado ni las comunidades autónomas tie-
nen más, o tienen menos”.

Les retallades a l’Estatut perpetuen l’espoli fiscal i frenen l’economia
catalana i la modernització del país.
Les retallades han fet desaparèixer de l’Estatut: l’Agència Tributària
Catalana per recaptar tots els impostos i evitar que se’ls quedi Madrid;
l’objectiu de posar fi progressivament a l’espoli fiscal, que ens impedeix
construir les infraestructures que necessitem i internacionalitzar
l’economia; l’increment real de les inversions; la negociació bilateral
Catalunya-Espanya sobre la distribució dels impostos recaptats a
Catalunya; el traspàs de ports i aeroports i de les infraestructures de
telecomunicacions, i la competència exclusiva per definir els horaris
comercials per tal de mantenir un comerç de proximitat que afavoreixi la
cohesió social.

Les retallades a l’Estatut ens condemnen a seguir a la cua d’Europa en
benestar: en sanitat, educació, habitatge i serveis socials.
La perpetuació de l’espoli fiscal ens impedeix assolir la inversió social que
es fa a Europa en educació, sanitat o atenció a la gent gran. Pagant el
mateix que els països més avançats d’Europa tenim menys prestacions
socials que Extremadura. I així continuarem si aprovem l’Estatut retallat.
Tampoc no disposarem d’un marc català de relacions laborals que permeti
limitar la precarietat i apujar els salaris, ni podrem acollir la immigració i
integrar-la adequadament, perquè ha desaparegut de l’Estatut la
competència sobre el règim d’estada i residència de les persones
immigrades.
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mateix que els països més avançats d’Europa tenim menys prestacions
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integrar-la adequadament, perquè ha desaparegut de l’Estatut la
competència sobre el règim d’estada i residència de les persones
immigrades.

3. LA CLAU DE LA CAIXA? A MADRID, ÉS CLAR!

En el text del Parlament, l’Agència Tributària de Catalunya s’havia de fer càrrec 
de la gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tots els impostos suportats a
Catalunya (art. 205 proposta Parlament). Això donava una força de negociació
molt important davant de l’Estat (clau de la caixa). L’Estatut aprovat limita
aquestes atribucions als tributs propis i, per delegació de l’Estat, els tributs
estatals cedits totalment (art. 205): NO HI HA CAP IMPOST NOU CEDIT
TOTALMENT. PER TANT, ENS QUEDEM IGUAL. L’ampliació de la cistella 
d’impostos la continua gestionant l’Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Per tant, es pot dir que l’acord canvia de cartell o logo la Direcció General de
Tributs de la Generalitats – ja que l’Agència desenvoluparia les mateixes funcio-
ns que aquesta ja exerceix -, i poca cosa més.

4. NI TOTS ELS IMPOSTOS, NI NOVA CAPACITAT NORMATIVA

Desapareix, amb relació a l’Estatut del 30 de setembre, la cessió de l’Impost 
de Societats. La capacitat normativa, de la mateixa manera que la gestió, es 
limita als tributs estatals cedits totalment (NI IVA, NI IMPOST DE SOCIETATS, NI 
IRPF, NI ESPECIALS). Quin són els nous tributs estatals cedits totalment? CAP. 
ERGO, ENS QUEDEM IGUAL.

5. CAP CLÀUSULA DE GARANTIA, MÉS DÈFICIT FISCAL

Desapareixen els compromisos del 30 de setembre de reducció del dèficit fiscal
(disposició addicional setena i vuitena proposta Parlament). En deu anys havíem
de situar-nos en un dèficit semblant al de territoris europeus similars a Cata-
lunya, i en quinze anys havíem de tenir una capacitat financera equiparable a la 
dels sistemes forals (País Basc i Navarra).
L’Estat continua sense publicar les balances fiscals, però l’espoli continua.

6. MÉS INVERSIONS? “DEPENDE, TODO DEPENDE”

La inversió estatal a Catalunya després del “cepillado” és un autèntic frau. 
Diuen que serà proporcional a la participació al PIB, però només per set anys 
(és a dir, el 2014, quan s’acabin el TGV i els fons europeus, que Catalunya es 
prepari per donar l’última gota de sang). Del percentatge s’hi pot restar el res-
cat de peatges (disposició addicional sisena); és a dir, que si volem rescat no 
ens ho compensen pel deute històric (concepte desaparegut), sinó que ho hem 
de restar de la inversió. Però hi ha més trampes: el percentatge d’inversions es 
calcula després de restar el Fons de Compensació Interterritorial del total, fons 
que unilateralment decideix l’Estat i que ja s’ha avisat que creixerà de forma 
important. Era el titular d’una foto en què uns somrients Sevilla, MAFO i Sol-
bes, encalçaven i raspallaven (cepillaven?) el conseller Castells (EL PAIS 07-02-
2006). Catalunya podria acabar rebent fins i tot molt menys del que rep ara.
El total d’inversions que ens prometen, si es complís, només serviria per a pa-
gar la meitat del que ha costat la nova terminal de l’aeroport de Barajas. Conti-
nua essent escandalosa la discriminació que sistemàticament pateix Catalunya. 



TÍTOL PRELIMINAR

REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 1. La Nació catalana 
1. Catalunya és una nació.

2. Catalunya exerceix el seu autogovern per mitjà 
d’institucions pròpies, constituïda com a comunitat 
autònoma d’acord amb la Constitució
i aquest Estatut. 

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 1. Cataluña
Cataluña, como nacionalidad ejerce su autogobierno 
mediante instituciones propias, constituida
en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Consti-
tución y con el presente Estatuto, que es su norma 
institucional básica. 

Retallades a la llengua i la nació

CONSEQÜÈNCIES: la retallada en aquest article és definitiva. La redacció que finalment s’ha aprovat és 
idèntica a la de l’article 1 de l’Estatut del 79. Es renuncia al reconeixement de Catalunya com a nació.  

REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 3. Marc Polític
1. Les relacions de la Generalitat amb l’Estat
es fonamenten en el principi de la lleialtat institucio-
nal mútua i es regeixen pel principi general segons
el qual la Generalitat és Estat, pel principi d’auto-
nomia, pel principi de plurinacionalitat de l’Estat
i pel principi de bilateralitat, sense excloure l’ús
de mecanismes de participació multilateral. 

2. Catalunya té en la Unió Europea el seu espai polític 
i geogràfic de referència i incorpora els valors,
els principis i les obligacions que deriven del fet
de formar-ne part. 

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 3. Marco político 
1. Las relaciones de la Generalidad con el Estado
se fundamentan en el principio de lealtad institucio-
nal mutua y se rigen por el principio general según
el cual la Generalidad es Estado, por el principio
de autonomía, por el de bilateralidad y también
por el de multilateralidad.

2. Cataluña tiene en el Estado español
y en la Unión Europea su espacio político y geográfico 
de referencia e incorpora los valores, los principios
y las obligaciones que derivan del hecho de formar 
parte de los mismos. 

CONSEQÜÈNCIES: es suprimeix el principi de plurinacionalitat de l’Estat. 

Títol Preliminar



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 4. Drets i principis rectors 
1. Els poders públics de Catalunya han de promoure 
el ple exercici de les llibertats i els drets individuals
i col·lectius que reconeixen aquest Estatut,
la Constitució, la Unió Europea, la Declaració 
Universal de Drets Humans, el Conveni europeu 
per a la protecció dels drets humans i les llibertats 
fonamentals, el Pacte internacional de drets civils
i polítics, el Pacte internacional de drets econòmics, 
socials i culturals i els altres tractats i convenis 
internacionals que reconeixen i garanteixen els drets
i les llibertats fonamentals. 

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 4. Derechos y principios rectores
1. Los poderes públicos de Cataluña deben promover 
el pleno ejercicio de las libertades y los derechos
que reconocen el presente Estatuto, la Constitución, 
la Unión Europea, la Declaración universal
de derechos humanos, el Convenio europeo para
la protección de los derechos humanos y los demás 
tratados y convenios internacionales suscritos
por España que reconocen y garantizan los derechos 
y las libertades fundamentales. 

CONSEQÜÈNCIES: es suprimeix la referència als drets individuals i col·lectius i els pactes internacionals 
que reconeixen aquests drets, entre ells el que reconeix el dret a l’autodeterminació dels pobles. 



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 6. La llengua pròpia i les llengües oficials
1. La llengua pròpia de Catalunya és el català.
Com a tal, el català és la llengua d’ús normal
i preferent de totes les administracions públiques
i dels mitjans de comunicació públics a Catalunya,
i és també la llengua normalment emprada com
a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 

2. El català és la llengua oficial de Catalunya. També 
ho és el castellà, que és la llengua oficial de l’Estat 
espanyol. Totes les persones a Catalunya tenen
el dret d’utilitzar i el dret i el deure de conèixer
les dues llengües oficials. Els poders públics
de Catalunya han d’establir les mesures necessàries 
per a facilitar l’exercici d’aquests drets i el compli-
ment d’aquest deure. 

5. La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, 
és la llengua pròpia i oficial d’aquest territori
i és també oficial a Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen aquest Estatut i les lleis de normalització 
lingüística. 

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 6. La lengua propia y las lenguas oficiales
1. La lengua propia de Cataluña es el catalán.
Como tal, el catalán es la lengua de uso normal
y preferente de las administraciones públicas
y de los medios de comunicación públicos
de Cataluña, y es también la lengua normalmente 
utilizada como vehicular y de aprendizaje
en la enseñanza. 

2. El catalán es la lengua oficial de Cataluña.
También lo es el castellano, que es la lengua oficial 
del Estado español. Todas las personas tienen 
derecho a utilizar las dos lenguas oficiales
y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber
de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña 
deben establecer las medidas necesarias para 
facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumpli-
miento de este deber, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 32 no puede haber discriminación
por el uso de una u otra lengua. 

5. La lengua occitana, denominada aranés en Arán, 
es la lengua propia de este territorio y es oficial 
en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por 
el presente Estatuto y las leyes de normalización 
lingüística. 

CONSEQÜÈNCIES: fruit de la campanya contra el català de les últimes setmanes, dos dies abans 
de la ponència, el PSOE va addicionar l’últim incís de l’apartat 2 d’aquest article que fa referència 
a la no-discriminació lingüística. Aquesta referència és del tot sobrera perquè l’article 32 
ja estableix que no és pot discriminar per raons lingüístiques. 



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 11. L’Aran
2. Els ciutadans de Catalunya i les seves institucions 
polítiques reconeixen l’Aran com una realitat nacional 
occitana fonamentada en la seva singularitat
cultural, històrica, geogràfica i lingüística, defensada
pels aranesos al llarg dels segles. Aquest Estatut 
reconeix, empara i respecta aquesta singularitat
i reconeix l’Aran com a entitat territorial singular 
dins de Catalunya, la qual és objecte d’una particular 
protecció per mitjà d’un règim jurídic especial. 

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 11. Arán
2. Los ciudadanos de Cataluña y sus instituciones 
políticas reconocen a Arán como realidad occitana 
dotada de identidad cultural, histórica, geográfica
y lingüística, defendida por los araneses a lo largo 
de los siglos. El presente Estatuto reconoce, ampara 
y respeta esta singularidad y reconoce Arán como 
entidad territorial singular dentro de Cataluña,
la cual es objeto de una particular protección 
mediante un régimen jurídico especial. 

CONSEQÜÈNCIES: se suprimeix el reconeixement de la realitat nacional occitana.
 Aquesta ha estat una reivindicació històrica de l’Aran. 



TÍTOL I. DRETS I DEURES I PRINCIPIS RECTORS

REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 41. Perspectiva de gènere 
5. Els poders públics han de vetllar perquè la lliure 
decisió de la dona sigui determinant en tots
els casos que en puguin afectar la dignitat,
la integritat i el benestar físic i mental, en particular 
pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva
i sexual.

 L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 41. Perspectiva de género 
5. Los poderes públicos, en el ámbito de sus compe- 
tencias y en los supuestos previstos en la ley,
deben velar para que la libre decisión de la mujer
sea determinante en todos los casos que puedan 
afectar su dignidad, integridad y bienestar físico
y mental, en particular en lo que concierne al propio 
cuerpo y a su salud reproductiva y sexual. 

Retallades als Drets i deures

CONSEQÜÈNCIES: aquest és un del articles que s’han modificat a instàncies de les pressions d’Unió 
Democràtica de Catalunya. CIU va plantejar l’esmena “in voce” a la ponència. ERC hi va votar en 
contra perquè suposa un submissió a les lleis espanyoles, totalment innecessària en un principi 
rector, i per considerar que es cometia una vulneració del procediment, ja que cap grup havia 
presentat esmenes. 

REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 50. Foment i difusió del català 
4. Els poders públics han de promoure que
les dades que figurin en l’etiquetatge, en l’embalatge
i en les instruccions d’ús dels productes distribuïts
a Catalunya constin almenys en català. 

 L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 50. Fomento y la difusión del catalán
4. Los poderes públicos deben promover que
los datos que figuren en el etiquetado, en el embalaje 
y en las instrucciones de uso de los productos 
distribuidos en Cataluña consten también en catalán. 

CONSEQÜÈNCIES: amb aquesta retallada es tanca totalment les portes a l’etiquetatge en català 
dels productes. Tot i que aquesta batalla ja la vam perdre parcialment al Parlament quan a instàncies 
de CIU es va suprimir aquest dret, ara també desapareix del principi rector que ha de servir
 per a orientar les polítiques públiques. 

Títol I. Drets, deures i principis rectors



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 54. Memòria històrica 
1. La Generalitat i els altres poders públics
de Catalunya han de vetllar pel coneixement
i el manteniment de la memòria històrica de Cata-
lunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia
la resistència i la lluita per les llibertats democrà-
tiques i els drets nacionals i socials. Amb aquesta 
finalitat, han d’adoptar les iniciatives institucionals 
necessàries per al reconeixement i la rehabilitació
de tots els ciutadans que han patit persecució
com a conseqüència de la defensa de la democràcia
i l’autogovern de Catalunya. 

 L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 54. Memoria histórica 
1. La Generalidad y los demás poderes públicos 
deben velar por el conocimiento y el mantenimiento 
de la memoria histórica de Cataluña como patrimo-
nio colectivo que atestiguan la resistencia y la lucha 
por los derechos y las libertades democráticas.
A tal fin, deben adoptar las iniciativas institucionales 
necesarias para el reconocimiento y la rehabilitación 
de todos los ciudadanos que han sufrido persecución 
como consecuencia de la defensa de la democracia
y el autogobierno de Cataluña.

CONSEQÜÈNCIES: se suprimeixen les referències als drets nacionals i socials. 



TÍTOL II. INSTITUCIONS

REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 57. Estatut dels diputats
1. Els membres del Parlament són inviolables
pels vots i les opinions que emetin en l’exercici del 
càrrec. Durant llur mandat, gaudeixen d’immunitat 
i només poden ésser detinguts en cas de delicte 
flagrant. No poden ésser inculpats ni processats 
sense l’autorització del Parlament.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 57. Estatuto de los diputados
1. Los miembros del Parlamento son inviolables
por los votos y las opiniones que emitan
en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato 
gozan de inmunidad y sólo pueden ser detenidos
en caso de flagrante delito.

Retallades a les institucions catalanes

REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 67. Elecció, nomenament, estatut personal, 
cessament i competències
5. Una llei del Parlament regula l’estatut personal
del president o presidenta de la Generalitat.
Als efectes de precedències i protocol a Catalunya,
el president o presidenta de la Generalitat té la 
posició preeminent, immediatament després del rei.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 67. Elección, nombramiento, estatuto 
personal, cese y competencias
5. Una ley del Parlamento regula el estatuto personal 
del presidente o presidenta de la Generalidad.
A los efectos de precedencias y protocolo en Cata-
luña, el presidente o presidenta de la Generalidad 
tiene la posición preeminente que le corresponde 
como representante de la Generalidad y del Estado.

CONSEQÜÈNCIES: en aquest article reclamàvem una equiparació de l’Estatut dels diputats catalans 
amb el dels diputats de l’Estat i senadors, els quals gaudeixen de plena immunitat. A l’Estat espanyol 
hi ha diputats de primera classe i diputats de segona classe. 

COMENTARI: en aquest apartat s’establia la precedència del president de la Generalitat a Catalunya 
immediatament després del rei i del president del Govern. Ara, se situa el president de la Generalitat 
després del president del Congrés i del Senat. 

Títol II. Institucions



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 71. Disposicions generals i principis 
d’organització i funcionament
1. L’Administració de la Generalitat és l’organització 
que exerceix les funcions executives atribuïdes 
per aquest Estatut a la Generalitat. Té la condició 
d’administració estatal ordinària, d’acord
amb el que estableixen aquest Estatut i les lleis,
sens perjudici de les competències que corresponen 
a l’Administració local.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 71. Disposiciones generales y principios 
de organización y funcionamiento
1. La Administración de la Generalidad es la organi-
zación que ejerce las funciones ejecutivas atribuidas 
por el presente Estatuto a la Generalidad. Tiene
la condición de administración ordinaria de acuerdo 
con lo que establecen el presente Estatuto y las leyes, 
sin perjuicio de las competencias que corresponden 
a la Administración local.

COMENTARI: en aquest apartat s’establia que l’Administració de la Generalitat esdevenia
administració única i ordinària a Catalunya. 

REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 84. Competències locals
2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas 
competències pròpies en les matèries següents: 

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Articulo 84. Competencias locales
2. Los gobiernos locales de Cataluña tienen en todo 
caso competencias propias sobre las siguientes 
materias en los términos que determinen las leyes: 

COMENTARI: amb l’addició en los términos que determinen las leyes el catàleg de competències 
locals queda subjecte a les lleis estatals. La llei de bases de l’Estat en vigor ha suprimit
les competències municipals. Amb el projecte d’Estatut volíem escapar a l’intervenció d’aquestes 
bases, sobretot tenint en compte que la Generalitat té competències exclusives en matèria
de règim local i organització territorial. Acceptar la referència a les lleis és un error greu. 



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 91. El consell de vegueria
3. Els consells de vegueria substitueixen les diputa-
cions. La creació, la modificació i la supressió i també 
l’establiment del règim jurídic de les vegueries
es regulen per una llei del Parlament

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Articulo 91. El consejo de vegueria
3. Los consejos de veguería sustituyen
a las diputaciones. 

4. La creación, modificación y supresión, así como 
el desarrollo del régimen jurídico de las veguerías, 
se regulan por ley del Parlamento sin que, en ningún 
caso, puedan alterarse los límites provinciales,
salvo conforme a lo previsto en el artículo 141.1
de la Constitución. 

COMENTARI: en aquest apartat es va cometre un altre error greu. La Generalitat havia de poder 
crear, modificar, suprimir i establir el règim jurídic de les vegueries. Amb l’acceptació de l’esmena 
del PSOE, la Generalitat estarà subjecte a la legislació de l’Estat en relació amb el seu règim jurídic, 
perquè només se’ns reconeix el seu desenvolupament. 
La referència a l’article 141.1 CE significa que no podem crear noves vegueries a les ja reconegudes 
províncies de Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona sense una llei orgànica de l’Estat.



TÍTOL III. PODER JUDICIAL

REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 98. Atribucions
2. Les atribucions del Consell de Justícia
de Catalunya respecte als òrgans jurisdiccionals 
situats al territori de Catalunya són, en tot cas,
les següents:

d) Participar en la planificació de la inspecció
de jutjats i tribunals, ordenar-ne la inspecció
i la vigilància i fer propostes en aquest àmbit,
atendre les ordres d’inspecció dels jutjats i tribunals 
que insti el Govern i donar compte de la resolució
i de les mesures adoptades.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 98. Atribuciones
2. Las atribuciones del Consejo de Justicia
de Cataluña respecto a los órganos jurisdiccionales 
situados en el territorio de Cataluña son, conforme
a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial,
las siguientes:

d) Participar en la planificación de la inspección
de juzgados y tribunales, ordenar, en su caso,
su inspección y vigilancia y realizar propuestas
en este ámbito, atender a las órdenes de inspección 
de los juzgados y tribunales que inste el Gobierno 
y dar cuenta de la resolución y de las medidas 
adoptadas.

Retallades al Poder Judicial

CONSEQÜÈNCIES: la Generalitat  ha de poder acordar actes d’inspecció dels jutjats i tribunals.
Amb l’addició en su caso aquesta capacitat esdevé limitada. 

Títol III. Poder Judicial



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 102. Requisits del personal judicial
i de la resta del personal al servei
de l’Administració de justícia  a Catalunya
1. Per a ocupar una plaça de magistrat o magistrada, 
jutge o jutgessa o fiscal a Catalunya, els candidats 
són admesos en igualtat de drets. Han d’acreditar 
un coneixement adequat i suficient del català per a 
fer efectius els drets lingüístics dels ciutadans en la 
forma i amb l’abast que determini la llei.

2. Els magistrats i els jutges que ocupin una plaça a 
Catalunya han d’acreditar un coneixement suficient 
del dret propi de Catalunya en la forma i amb l’abast 
que determini la llei.

3. El coneixement suficient del català i del dret propi 
de Catalunya és en tot cas un requisit per a obtenir 
una plaça en els corresponents concursos de trasllat.

4. Els secretaris judicials i tot el personal al servei 
de l’Administració de justícia i de la Fiscalia a Cata- 
lunya han d’acreditar el coneixement del català
que s’exigeix al personal de l’Administració
de la Generalitat.

5. Correspon al Consell de Justícia de Catalunya 
comprovar el compliment de les condicions que 
estableix aquest article en l’accés a les places 
dels òrgans judicials, de l’Administració de justícia 
i de la Fiscalia a Catalunya.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 102. El personal judicial
y del resto el personal al servicio
de la Administración de justicia en Cataluña
1. Los magistrados, jueces o fiscales que ocupen 
una plaza en Cataluña deberán acreditar un conoci-
miento adecuado y suficiente del catalán para hacer 
efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos 
en la forma y con el alcance que determine la ley.

2. Los magistrados, jueces y fiscales que ocupen 
una plaza en Cataluña deben acreditar un conoci-
miento suficiente del derecho propio de Cataluña 
en la forma y con el alcance que determine la ley.

3. En todo caso el conocimiento suficiente de la len- 
gua y del derecho se valorará singularmente para 
obtener una plaza en los correspondientes concursos 
de traslado.

4. El personal al servicio de la Administración
de justicia y de la Fiscalía en Cataluña debe acreditar 
un conocimiento adecuado y suficiente de las dos 
lenguas oficiales que los hace aptos para ejercer
las funciones propias de su cargo o puesto de trabajo.

CONSEQÜÈNCIES: el projecte d’Estatut establia una distinció, pel que fa al coneixement de la llen-
gua, entre els Jutges i Magistrats que accedien a una plaça a Catalunya i  els que obtenien una plaça 
a través d’un concurs de trasllat. Pels primers se’ls demanava el coneixement suficient i adequat de 
la llengua (apartat 1), pels segons el coneixement de la llegua era una requisit (apartat 3). Amb les 
retallades,  enlloc d’un requisit indispensable, el coneixement del català només es  valorarà, sense 
que sigui indispensable conèixer-lo.



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 104. Mitjans materials
1. La Generalitat disposa de competència exclusiva 
sobre els mitjans materials de l’Administració
de justícia a Catalunya.

2. La competència exclusiva a què fa referència 
l’apartat 1 inclou en tot cas: 
f) La gestió, la liquidació i la recaptació de les taxes 
judicials.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 104. Medios materiales
1. Corresponden a la Generalitat la competencia 
sobre los medios materiales de la Administración
de justicia en Cataluña. Esta competencia incluye
en todo caso:

f) La gestión, la liquidación y la recaudación
de las tasas judiciales que establezca la Generalitat 
en el ámbito de sus competencias sobre Adminis-
tración de Justicia.

CONSEQÜÈNCIES: es consagra la doble recaptació de taxes judicials (Estat i Generalitat),
quan el que volíem era que la Generalitat tingués capacitat per gestionar, liquidar i recaptar
totes les taxes judicials que estableix l’Estat (la majoria).

REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 107. Demarcació, planta
i capitalitat judicials
2. La creació de seccions i jutjats i les modificacions 
de la planta judicial que no comportin reforma 
legislativa corresponen al Govern de la Generalitat, 
amb l’informe previ del Consell de Justícia
de Catalunya.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 107. Demarcación, planta
y capitalidad judiciales
2. La propuesta de creación de secciones y juzgados, 
así como las modificaciones de la planta judicial
que no comporten reforma legislativa, corresponden 
al Gobierno de la Generalitat, previo informe
del Consejo de Justicia de Cataluña y de acuerdo
con la programación establecida por el Estado.

CONSEQÜÈNCIES: no es permet que la Generalitat pugui crear jutjats i seccions judicials. Només pot
proposar-ne dins la programació que estableixi l’Estat. Quedem subjectes a l’arbitrarietat de l’Estat.



TÍTOL IV. COMPETÈNCIES

REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 120. Caixes d’estalvi 
1. Correspon a la Generalitat, en matèria de caixes 
d’estalvi amb domicili a Catalunya, la competència 
exclusiva sobre la regulació de la seva organització, 
que inclou en tot cas el següent:

f) La supervisió del procés d’emissió i distribució
de les quotes participatives.

2. Correspon a la Generalitat, en matèria de caixes 
d’estalvi amb domicili a Catalunya, la competència 
compartida sobre l’activitat financera, d’acord amb 
els principis i les regles que estableix la legislació 
bàsica estatal sobre ordenació del crèdit i la política 
monetària de l’Estat. Dins aquestes bases,
les competències de la Generalitat inclouen
la regulació de la distribució dels excedents
i de l’obra social de les caixes.

3. Correspon a la Generalitat, en matèria de caixes 
d’estalvi amb domicili a Catalunya, la competència 
compartida sobre disciplina, inspecció i sanció
de les caixes, d’acord amb els principis i les regles 
que estableix la legislació bàsica estatal sobre 
ordenació del crèdit i de la banca. Aquesta compe- 
tència inclou en tot cas el següent:

a) La gradació de les infraccions i de les sancions
que estableix l’Estat.

b) L’establiment d’infraccions addicionals.

 L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 120. Cajas de ahorros
1. Corresponde a la Generalitat, en materia
de cajas de ahorros con domicilio en Cataluña,
la competencia exclusiva sobre la regulación
de su organización, respetando lo establecido
por el Estado en el ejercicio de las competencias
que le atribuye los artículos 149.1.11 y 149.1.13
de la Constitución. 

2. Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas 
de ahorro con domicilio en Cataluña, la competencia 
compartida sobre la actividad financiera, de acuerdo 
con los principios, reglas y estándares mínimos 
que establezcan las bases estatales, que incluye 
en todo caso la regulación de la distribución de los 
excedentes y de la obra social de las cajas. Asimismo, 
la Generalitat efectuará el seguimiento del proceso 
de emisión y distribución de cuotas participativas, 
exceptuando los aspectos relativos al régimen
de ofertas públicas de venta o suscripción de valores 
y admisión a negociación, a la estabilidad financiera
y a la solvencia.

3. Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas 
de ahorro con domicilio en Cataluña, la competencia 
compartida sobre disciplina, inspección y sanción 
de las cajas. Esta competencia incluye en todo caso, 
el establecimiento de infracciones y sanciones 
adicionales en materias de su competencia.

Retallades a les competències

Títol IV. Competències



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

4. La Generalitat col·labora en les activitats d’inspec-
ció i sanció que el Ministeri d’Economia i Hisenda 
i el Banc d’Espanya exerceixen sobre les caixes 
d’estalvi a Catalunya.

5. La Generalitat té competència compartida
sobre l’activitat financera, la disciplina, la inspecció
i la sanció de les caixes d’estalvi amb domicili
a Catalunya quan actuïn fora del territori de Cata- 
lunya, d’acord amb els principis i les regles que 
establix la legislació bàsica estatal sobre l’ordenació
del crèdit, de la banca i de les assegurances i d’acord 
amb les regles de coordinació que estableixi l’Estat.

 L’ESTATUT RETALLAT
 
 

4. La Generalitat, de acuerdo con lo establecido
en la legislación estatal, colabora en las actividades 
de inspección y sanción que el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda y el Banco de España ejercen sobre 
las cajas de ahorro con domicilio en Cataluña.

CONSEQÜÈNCIES: l’Estat té competència per dictar les bases de l’ordenació del crèdit
(art. 149.1.11 CE) i de l’ordenació general de l’economia (art. 149.1.13 CE). El Tribunal Constitucional 
ha manifestat en diferents sentències que la competència de l’Estat per dictar bases no pot entrar 
en l’aspecte organitzatiu intern d’aquestes entitats financeres. Per tant, la Generalitat
té competència exclusiva en els aspectes organitzatius de les caixes d’estalvi i reserva a les bases
de l’Estat tot allò a què fa referència l’activitat financera.
Amb la incorporació de l’esmena del PSOE, i acceptada per CiU, PSC i ICV, se suprimeix
la competència exclusiva de la Generalitat, ja que es dóna entrada directa a les bases estatals. 
La Generalitat fins ara ha dictat normativa en aquest sentit (Decret legislatiu 1/1994
i Decret 190/1989). 



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 121. Comerç i fires
1. Correspon a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria de comerç i fires, que inclou
la regulació de l’activitat firal no internacional
i l’ordenació administrativa de l’activitat comercial, 
que al mateix temps inclou el següent: 

a) La definició de l’activitat, la fixació de les condi-
cions i els requisits administratius necessaris per 
al seu exercici i dels llocs i establiments on s’exerceix, 
i la regulació administrativa del comerç electrònic 
o del comerç per qualsevol altre mitjà si l’empresa, 
el consumidor o consumidora o l’usuari o usuària 
del servei o producte té domicili a Catalunya.

c) La regulació dels horaris comercials. 

 L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 121. Comercio y ferias
1. Corresponde a la Generalitat la competencia 
exclusiva en materia de comercio y ferias, que incluye 
la regulación de la actividad ferial no internacional 
y la ordenación administrativa de la actividad 
comercial, la cual a su vez incluye en todo caso: 

a) La determinación de las condiciones 
administrativas para ejercerla, la de los lugares 
y los establecimientos donde se lleve a cabo 
y la ordenación administrativa del comercio elec-
trónico o del comercio por cualquier otro medio.

c) La regulación de los horarios comerciales 
respetando en su ejercicio el principio constitucional 
de unidad de mercado.

CONSEQÜÈNCIES: en l’apartat a) eliminen el punt de connexió territorial. Establir el punt
de connexió era important per delimitar i blindar la competència exclusiva de la Generalitat
en matèria de comerç electrònic.  
El punt c) estableix la competència exclusiva de la Generalitat per regular els horaris comercials. 
La Generalitat ha regulat aquesta matèria en virtut de la seva competència en comerç interior. 
Ara, s’addiciona la referència al principi constitucional d’unitat de mercat. 
En primer lloc, a la Constitució no apareix aquest principi. Aquest és un principi que ha elaborat 
la doctrina del Tribunal Constitucional per fer una interpretació reduccionista de les competències 
de les comunitats autònomes. En segon lloc, el principi d’unitat de mercat opera en l’àmbit europeu 
i el seu garant és el Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea, que ha dit en les seves sentències 
que la diferent regulació dels horaris comercials no afecta la unitat de mercat. 
Per tant, l’addició d’aquest principi fa pensar que operarà en el futur com un enclatge de l’Estat 
per buidar de contingut la competència exclusiva de la Generalitat.



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 131. Educació
1. Correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenya-
ment no universitari, la competència exclusiva sobre 
els ensenyaments no obligatoris que no condueixin
a l’obtenció d’un títol acadèmic i professional estatal, 
i sobre els centres docents on s’imparteixin aquests 
ensenyaments.

2. Correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenya-
ment no universitari i en relació amb els ensenya-
ments obligatoris i no obligatoris que condueixen
a l’obtenció d’un títol acadèmic i professional estatal, 
la competencia exclusiva. Aquesta competència 
comprèn tots els nivells, les etapes, els cicles,
els graus, les modalitats, les especialitats i els àmbits 
educatius i inclou, en tot cas, les matèries següents: 

a) La programació de l’ensenyament i la regulació 
dels òrgans de participació i consulta dels sectors 
afectats per la programació en el seu territori.

b) La creació, l’organització i el règim dels centres 
públics.

c) La inspecció i l’avaluació general del sistema 
educatiu; la innovació, la investigació i l’experimenta-
ció educatives, així com la garantia de la qualitat
del sistema educatiu.

d) El règim de foment de l’estudi, de beques
i d’ajudes.

 L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 131. Educación
1.  Corresponde a la Generalitat en materia
de enseñanza no universitaria, la competencia 
exclusiva sobre las enseñanzas postobligatorias
que no conduzcan a a la obtención de título
o certificación académica o profesional con validez 
en todo el Estado y sobre los centros docentes
en que se impartan estas enseñanzas.

2. Corresponde a la Generalitat, en materia
de enseñanza no universitaria, con relación
a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias
que conducen a la obtención de un título académico 
o profesional con validez en todo el Estado y a las 
enseñanzas de educación infantil, la competencia 
exclusiva que incluye:

a) La regulación de los órganos de participación 
y consulta de los sectores afectados en la programa-
ción de la enseñanza en su territorio.

b) La determinación de los contenidos educativos
del primer ciclo de la educación infantil y la regula-
ción de los centros en los que se imparta dicho 
ciclo, así como la definición de las plantillas 
del profesorado y las titulaciones y especializaciones 
del personal restante.

c) La creación, el desarrollo organizativo y el régimen 
de los centros públicos.

d) La inspección, la evaluación interna del sistema 
educativo, la innovación, la investigación y la expe- 
rimentación educativas, así como la garantía 
de la calidad del sistema educativo.
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e) El règim de sosteniment amb fons públics dels 
ensenyaments del sistema educatiu i dels centres 
que els imparteixen.

f) La formació i el perfeccionament del personal 
docent i dels altres professionals de l’educació 
i, d’acord amb el que s’estableix a l’article 136, 
la política del personal al servei de l’administració 
educativa.

h) L’organització dels ensenyaments en règim 
no presencial dirigides a l’alumnat d’edat superior 
a la d’escolarització obligatòria.

3. Correspon a la Generalitat, en el marc dels prin- 
cipis establerts per l’Estat per  desenvolupar els 
aspectes essencials del dret a l’educació i a la lliber- 
tat d’ensenyament i en matèria d’ensenyament 
no universitari i en relació amb els ensenyaments 
obligatoris, els quals condueixen a l’obtenció 
d’un títol acadèmic i professional estatal, 
la competència compartida sobre el següent:

a) L’establiment dels corresponents plans d’estudi, 
inclosa l’ordenació curricular.

b) L’accés a l’educació, l’establiment i la regulació 
dels criteris d’admissió i l’escolarització de l’alumnat 
en els centres docents.

c) L’ordenació del sector de l’ensenyament 
i de l’activitat docent i educativa.

d) La programació de l’ensenyament i la seva 
definició.

 L’ESTATUT RETALLAT
 
 

e) El régimen de fomento del estudio, de becas 
y de ayudas con fondos propios.

f) La formación permanente y el perfeccionamiento 
del personal docente y de los demás profesionales 
de la educación y la aprobación de directrices 
de actuación en materia de recursos humanos.

h) Los aspectos organizativos de las enseñanzas 
en régimen no presencial dirigidas al alumnado 
de edad superior a la de escolarización obligatoria.

3. En lo no regulado en el apartado anterior 
y en relación con las enseñanzas que en él se con-
templan, corresponde a la Generalitat, respetando 
los aspectos esenciales del derecho a la educación 
y a la libertad de enseñanza en materia de enseñanza 
no universitaria y de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 149.1.30 de la Constitución, la compe-
tencia compartida que incluye en todo caso:

a) La programación de la enseñanza, su definición 
y la evaluación general del sistema educativo.

b) La ordenación del sector de la enseñanza 
y de la actividad docente y educativa.

c) El establecimiento de los correspondientes planes 
de estudio incluida la ordenación curricular.

d) El régimen de fomento del estudio, de becas 
y de ayudas estatales.



CONSEQÜÈNCIES: en matèria d’educació es distingien dos àmbits materials en què la Generalitat
té competència exclusiva. Un primer àmbit destinat als ensenyaments no obligatoris que 
no condueixen a l’obtenció d’un títol estatal; i el segon, als ensenyaments obligatoris i no obligatoris
que condueixen a l’obtenció d’un títol estatal. 
En el primer supòsit la competència de la Generalitat és plenament exclusiva i, en el segon,
és susceptible de ser més restringida, sobretot pel que fa als ensenyaments obligatoris
i als no obligatoris però que condueixen a l’obtenció d’un títol amb validesa a tot l’Estat.
El problema és que l’ensenyament infantil (de 0 a 3 anys) no és obligatori i tampoc no condueix
a cap títol estatal, però amb les esmenes del PSOE s’equipara amb un ensenyament obligatori
i, per tant, una competència que fins ara havia estat exclusiva de la Generalitat ara haurà de ser 
exercida d’acord amb el que estableixi la legislació estatal. I això no és parlar de supòsits futuristes
i alarmistes, perquè la nova LOE ja preveu la competència estatal en aquest tram de l’ensenyament
i, encara més, el nostre apartat b) de l’Estatut pactat és una reproducció literal  de l’article
14.7 de la LOE. 

i) (nueva) La participación de la comunidad educa-
tiva en el control y gestión de los centros docentes 
públicos y de los privados sostenidos con fondos 
públicos.

j) (nueva) La adquisición y pérdida de la condición 
de funcionario o funcionaria docente de la Adminis-
tración educativa, el desarrollo de sus derechos 
y deberes básicos, así como la política de personal 
al servicio de la Administración educativa.
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Article 138. Immigració 
3. En el marc de la Comissió Bilateral Generalitat– 
Estat, ha d’establir-se el següent:

a) El nombre, el lloc d’origen i la capacitació profes-
sional del contingent de persones immigrants amb 
destinació a Catalunya, d’acord amb les necessitats 
i les previsions de treball i de desenvolupament 
econòmic.

b) Les decisions estatals sobre immigració, 
tant les relatives a les normes sobre estrangeria 
com els acords internacionals i els actes executius 
d’especial transcendència per a Catalunya. 

 L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 138. Inmigración
3. Corresponde a la Generalitat la participación 
en las decisiones del Estado sobre inmigración con 
especial trascendencia para Cataluña y, en particular, 
la participación preceptiva previa en la determinación 
del contingente de trabajadores extranjeros a través 
de los mecanismos previstos en el Título V. 

CONSEQÜÈNCIES: l’Estatut aprovat el 30 de setembre preveia que la fixació dels contingents 
amb destinació a Catalunya es produiria per mitjà de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, és a dir, 
mitjançant un mecanisme bilateral. Ara, la previsió que es fa és que la Generalitat participarà 
en les decisions de l’Estat sobre immigració i amb mecanismes multilaterals.



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 143. Llengua pròpia
1. Correspon a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria de llengua pròpia, que inclou, 
en tot cas, la determinació de l’abast, dels usos 
i dels efectes jurídics de la doble oficialitat 
i de la llengua pròpia, així com la normalització 
lingüística del català. 

 L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 143. Lengua propia
1. Corresponde a la Generalitat de Cataluña la com-
petencia exclusiva en materia de lengua propia, que 
incluye, en todo caso, la determinación del alcance, 
los usos y los efectos jurídicos de su oficialidad, 
así como la normalización lingüística del catalán.

CONSEQÜÈNCIES: el Tribunal Constitucional ha manifestat en diverses sentències que la Generalitat 
té competència exclusiva per regular els efectes de la cooficialitat lingüística, és a dir, de la doble 
oficialitat del català i del castellà a Catalunya. Amb aquesta nova redacció la competència 
de la Generalitat es limita a la regulació dels efectes de l’oficialitat del català. 



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Artículo 144. Medi ambient,
espais naturals i meteorologia
2. Correspon a la Generalitat, en matèria d’espais 
naturals, la competència exclusiva, que inclou, 
en tot cas, la regulació i la declaració de les figures 
de protecció, delimitació, planificació i gestió d’espais 
naturals i d’hàbitats protegits situats a Catalunya. 

4. La declaració i la delimitació d’espais naturals 
dotats d’un règim de protecció estatal requereix 
l’acord previ de la Comissió Bilateral Generalitat– 
Estat. Si l’espai està situat íntegrament al territori 
de Catalunya, la gestió correspon a la Generalitat.

6. La Generalitat participa en les entitats internacio-
nals que exerceixen funcions meteorològiques 
i de protecció ambiental en col·laboració amb l’Estat 
o de forma autònoma si ho permet la normativa 
de l’entitat corresponent.

 L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 144. Medio ambiente,
espacios naturales y meteorología
2. Corresponde a la Generalitat, en materia 
de espacios naturales, la competencia exclusiva 
que, respetando lo dispuesto en el artículo 149.1.23 
de la Constitución incluye, en todo caso, la regulación 
y la declaración de las figuras de protección, delimi-
tación, planificación y gestión de espacios naturales 
y de hábitats protegidos situados en Cataluña.

4. La declaración y la delimitación de espacios 
naturales dotados de un régimen de protección 
estatal requiere el informe preceptivo de la Comisión 
Bilateral Generalitat –Estado. Si el espacio está 
situado íntegramente en el territorio de Cataluña, 
la gestión corresponde a la Generalitat.

CONSEQÜÈNCIES: la competència en matèria d’espais naturals és una competència que han assumit 
totes les comunitats autònomes de manera exclusiva, perquè l’Estat no té cap títol competencial 
directe sobre aquesta matèria. Per tant, una matèria exclusiva de la Generalitat (i de totes aquelles 
comunitats autònomes que han legislat en la matèria, per exemple Canàries) ara esdevé compartida, 
perquè addicionen la referència a l’art. 149.1.23 CE, que estableix la competència de l’Estat per dictar 
bases en matèria de medi ambient.     
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Article 170. Treball i relacions laborals 
1. Correspon a la Generalitat la competència 
executiva en matèria de treball i relacions laborals, 
que inclou en tot cas el següent: 

a) La determinació d’un marc de relacions 
laborals propi. 

k) L’ordenació, el control, la coordinació i el segui- 
ment de la gestió de les mútues d’accidents 
de treball i de malalties professionals.

l) La gestió de les polítiques passives, que inclou, 
en tot cas, la gestió de les prestacions d’atur i el 
reconeixement i el pagament de les prestacions. 

 L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 170. Trabajo y relaciones laborales
1. Corresponde a la Generalitat la competencia 
ejecutiva en materia de trabajo y relaciones labora-
les, que incluye en todo caso: 

a) Las relaciones laborales y condiciones de trabajo.

CONSEQÜÈNCIES: en l’apartat a) s’establia la capacitat de la Generalitat per determinar un marc 
de relacions laborals propi (negociació col·lectiva, IPC diferencial...). Aquesta referència es modifica 
per una redacció abstracta i insubstancial.
En el punt l) s’establia que la Generalitat podria gestionar las polítiques passives (gestió 
de la prestació per atur i el seu pagament). Aquesta previsió ha desaparegut del text.  
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Article 171. Turisme 
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva 
en matèria de turisme, que inclou en tot cas el 
següent:
 
c) La regulació i la classificació de les empreses 
i els establiments turístics i la gestió de la xarxa d’es-
tabliments turístics de titularitat pública, inclosos 
els establiments de la xarxa de paradors nacionals 
situats a Catalunya. 

 L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 171. Turismo
Corresponde a la Generalitat la competencia 
exclusiva en materia de turismo, que incluye 
en todo caso: 

c) La regulación i la clasificación de las empresas 
y establecimientos turísticos y la gestión de la red 
de establecimientos turísticos de titularidad 
de la Generalitat.
Con el fin de facilitar la coordinación entre éstos 
y los establecimientos de la red de Paradores 
del Estado que se ubican en Catalunya, la Generalitat 
participa, en los términos que establezca la legisla-
ción estatal, en los órganos de administración 
de Paradores de Turismo de España.

CONSEQÜÈNCIES: en virtut de la competència exclusiva de la Generalitat en turisme, enteníem 
que la Generalitat hauria de poder assumir la gestió de la xarxa de paradors nacionals situats 
a Catalunya.  
A causa del caràcter mercantil de la matèria, el traspàs es feia difícil o problemàtic. Des d’Esquerra 
estàvem disposats que la solució passés per establir una fórmula de participació de la Generalitat 
en la gestió però que assegurés la gestió mixta. 
Finalment, en el si de la Comissió Constitucional, PSOE, CiU, PSC i ICV van transaccionar la redacció 
que més amunt es reprodueix. Esquerra no va signar aquesta transacció perquè no assegurava 
la participació mixta de la gestió. Únicament fa una remissió a la legislació estatal però no sabem 
en quins termes s’establirà la gestió en aquesta futura legislació.    
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Article 179. Compareixença de senadors
davant el Parlament
Els senadors elegits a Catalunya i els que representen 
la Generalitat al Senat poden comparèixer davant 
el Parlament, a petició pròpia o a sol·licitud d’aquest, 
per informar de la seva activitat al Senat en els ter- 
mes que estableix el reglament del Parlament.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 179. Comparecencia de senadores
ante el Parlamento 
Los senadores elegidos en Cataluña
y los que representan a la Generalitat en el Senado 
pueden comparecer ante el Parlamento a petición 
propia para informar sobre su actividad en el Senado, 
en los términos que establece el Reglamento
del Parlamento.

Retallades a les relacions externes

CONSEQÜÈNCIES: se suprimeix la possibilitat que els senadors representants de la Generalitat 
puguin comparèixer al Parlament si se’ls sol·licita per informar de la seva activitat en el Senat.

REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 182. Designació de representants
en els organismes econòmics i socials
1. La Generalitat designa representants en els òrgans 
de direcció del Banc d’Espanya, la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors (CNMV) i la Comissió del Mercat 
de les Telecomunicacions —i en els organismes 
que eventualment els substitueixin— i en els altres 
organismes estatals que exerceixin funcions 
d’autoritat reguladora sobre matèries de rellevància 
econòmica i social relacionades amb les competèn-
cies de la Generalitat, en els termes establerts 
per la legislació aplicable.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 182. Designación de representantes
en los organismos económicos y sociales 
1. La Generalitat designa o participa en los procesos 
de designación de los miembros de los órganos de 
dirección del Banco de España, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, y en los organismos 
que eventualmente les sustituyan, y en los de¬más 
organismos estatales que ejerzan funciones de 
autoridad reguladora sobre materias de relevancia 
económica y social relacionadas con las competenci-
as de la Generalitat, en los términos establecidos por 
la legislación aplicable. 

CONSEQÜÈNCIES: no s’accepta que la Generalitat pugui designar representants en els òrgans 
econòmics (Banc d’Espanya, CNMV, Comissió del Mercat de Telecomunicacions).

Títol V. Relacions amb Estat, CA, UE i Acció exterior
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Article 187. Participació en institucions
i organismes europeus
1. Els representants de la Generalitat participen
 directament en totes les delegacions espanyoles 
davant la Unió Europea que tractin assumptes 
de la competència de la Generalitat o que afectin 
l’interès de Catalunya, i especialment davant 
el Consell de Ministres i els òrgans consultius 
i preparatoris del Consell i de la Comissió.

2. La Generalitat, en l’àmbit de les seves compe- 
tències exclusives, pot exercir la representació 
de l’Estat i, quan s’escaigui, la presidència d’aquestes 
institucions i d’aquests òrgans, d’acord amb 
la normativa aplicable.

3. La Generalitat, d’acord amb l’Estat, designa repre-
sentants en el marc de la representació permanent 
del mateix en les institucions i els organismes 
de la Unió Europea.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 187. Participación en instituciones
y organismos europeos 
1. La Generalitat participa en las delegaciones 
españolas ante la Unión Europea que traten asuntos 
de la competencia legislativa de la propia Generalitat 
y especialmente ante el Consejo de Ministros 
y los órganos consultivos y preparatorios del Consejo 
y de la Comisión. 

2. La participación prevista en el apartado anterior, 
cuando se refiera a competencias exclusivas 
de la Generalitat permitirá, previo acuerdo, ejercer 
la representación y la presidencia de estos órganos, 
de acuerdo con la normativa aplicable. 

3. La Generalitat, de acuerdo con el Estado, participa 
en la designación de representantes en el marco 
de la representación permanente del mismo ante 
la Unión Europea.

CONSEQÜÈNCIES: no s’accepta que la Generalitat participi “directament” en la formació de la 
voluntat de l’Estat davant de la Unió Europea, especialment del Consell de Ministres. A més, acoten 
la presència en l’àmbit de les competències “legislatives” i no a les “exclusives” tot i que no hi ha 
cap impediment per part de la Unió Europea. Es tracta d’una decisió política, d’ordre intern de l’Estat 
espanyol que es nega, un cop més, a acceptar la seva pluralitat. 
No s’accepta que la Generalitat participi “directament” en els òrgans i institucions de la Unió 
Europea, o presidir la delegació de l’Estat quan afecta l’àmbit de les seves competències exclusives, 
com fan altres estats compostos (Alemanya, Bèlgica o Àustria).
No s’accepta la presència de representants de la Generalitat dins la delegació estatal davant del 
COREPER (Comitè de Representant Permanents), tot i estar integrada per més de 200 funcionaris 
i que la majoria d’Estats permeten la presencia de regions fins i tot sense poders legislatius (per 
exemple Portugal, en el cas de les Açores i Madeira). S’accepta la presència de Canàries per raons 
ultraperifèriques reconegudes per la Unió Europea, i no la de Catalunya, que es podria justificar en 
virtut que disposa d’una llengua cooficial a l’Estat i de treball a la Unió Europea d’ús oficial reconegut 
a les principals institucions europees.
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Article 195. Delegacions a l’exterior
1. La Generalitat, per a la promoció dels interessos 
de Catalunya, pot establir delegacions o oficines 
de representació a l’exterior.

2. El personal de les delegacions de la Generalitat 
a l’exterior té l’estatut necessari per exercir les seves 
funcions.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 195. Oficinas en el exterior 
1. La Generalitat, para la promoción de los intereses 
de Cataluña, puede establecer oficinas en el exterior.

CONSEQÜÈNCIES: no s’accepta que la Generalitat pugui disposar de delegacions pròpies 
a l’exterior, com ha reconegut el Tribunal Constitucional; cal tenir en compte que no es pot confondre 
la competència de l’Estat en relacions internacionals amb la projecció exterior de les competències 
exclusives de la Generalitat.

REDACTAT DE L’ESTATUT 
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Article 199. Participació
en organismes internacionals
La Generalitat ha de participar en els organismes 
internacionals competents en matèries d’interès 
rellevant per a Catalunya, especialment la UNESCO 
i altres organismes de caràcter cultural, de forma 
autònoma si ho permet la normativa corresponent,
 o bé, en tot cas, formant part de la delegació 
espanyola.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 199. Participación
en organismos internacionales
La Generalitat debe participar en los organismos 
internacionales competentes en materias de interés 
relevante para Cataluña, especialmente la UNESCO 
y otros organismos de carácter cultural en la forma 
que establezca la normativa correspondiente.

CONSEQÜÈNCIES: l’Estat no assegura la presència de Catalunya a la UNESCO perquè remet 
a la «normativa correspondiente». Aquesta remissió és deliberadament ambigua i no estableix 
cap compromís. A més, no assegura la participació de Catalunya en qualitat de membre associat.



TÍTOL VI. FINANÇAMENT

REDACTAT DE L’ESTATUT 
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Article 202. Principis
1. En el marc del que estableix la Constitució, 
les relacions d’ordre tributari i financer entre l’Estat 
i la Generalitat es regulen mitjançant aquest Estatut.

3. El desenvolupament d’aquest títol  correspon 
a la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics 
i Fiscals Estat–Generalitat, d’acord amb el principi 
de bilateralitat.

4. En aplicació dels principis de proximitat 
i de subsidiarietat, el que estableix aquest Estatut 
és aplicable de forma preferent en cas de conflicte 
normatiu amb la legislació de l’Estat.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 202. Principios
1. Las relaciones de orden tributario y financiero 
entre el Estado y la Generalitat se regulan por la 
Constitución, el presente Estatuto y la Ley Orgánica 
prevista en el apartado tercero del artículo 157 de la 
Constitución. (LOFCA)

3. El desarrollo del presente título corresponde 
a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos 
y Fiscales Estado–Generalitat.

4. De acuerdo con el artículo 138.2 de la Constitución, 
la financiación de la Generalitat no debe implicar 
efectos discriminatorios para Cataluña respecto 
de las restantes Comunidades Autónomas. Este 
principio deberá respetar plenamente los criterios 
de solidaridad enunciados en el artículo 208 
de este Estatuto.

Retallades al finançament

CONSEQÜÈNCIES: la Constitució espanyola no imposa cap model de finançament, sinó que admet 
diferents solucions i reconeix un ampli protagonisme als Estatuts en la configuració del model final 
de finançament. Amb la introducció de la LOFCA com a principi rector del sistema, desapareix la 
bilateralitat que justifica el paper de l’Estatut i desapareix la primacia de l’Estatut sobre la legislació 
estatal. 
La LOFCA acabarà definint el model de finançament tornant-se a imposar l’arbitrarietat de l’Estat. 
L’Estatut no assegura ni un euro més de finançament per Catalunya. 

Títol VI. Finançament



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 203. Els recursos de la Generalitat
3. Els recursos de la hisenda de la Generalitat 
estan constituïts pel següent:

b) El rendiment de tots els tributs estatals suportats 
a Catalunya, que tenen la consideració de cedits, 
d’acord amb el que disposa aquest Estatut.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 203. Los recursos de la Generalitat
3. Los recursos de la hacienda de la  Generalitat 
están constituidos por:

b) El rendimiento de los tributos estatales cedidos, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202 
del presente Estatuto.

CONSEQÜÈNCIES: se substitueix com a recurs el rendiment de tots els tributs suportats a Catalunya, que teni-
en la consideració de cedits, pel rendiment de tributs cedits que estableix l’article precedent. Perdrem d’aquesta 
manera la participació en l’impost de societats, clau per a desenvolupar la competitivitat de l’empresa catalana. 

REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 204. Competències financeres
2. La Generalitat té capacitat normativa i respon- 
sabilitat fiscal sobre tots i cadascun dels impostos 
estatals suportats a Catalunya, en el marc de les 
competències de l’Estat i de la Unió Europea.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 204. Competencias financieras
2. La Generalitat participa en el rendimiento de los 
tributos estatales cedidos a Cataluña. A tal efecto, 
estos tributos tienen la siguiente consideración:

a) tributos cedidos totalmente, que son aquellos 
en los que corresponde a la Generalitat la totalidad 
de los rendimientos y capacidad normativa; 

b) tributos cedidos parcialmente, que son aquellos 
en los que corresponde a la Generalitat una parte 
de los rendimientos y, en su caso, capacidad normativa.

CONSEQÜÈNCIES: se suprimeix la capacitat normativa i la responsabilitat fiscal sobre tots els 
impostos per part de la Generalitat. (IVA, IRPF, Societats, Especials...)
Ara es fa una distinció entre els tributs cedits totalment (impostos menors), sobre els quals se 
cedeix la capacitat normativa i de gestió i, els cedits parcialment (IVA, IRPF, Especials), sobre els 
quals no es garanteix ni la capacitat normativa ni la gestió.



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Artículo 205. L’Agència Tributària de Catalunya
1. La gestió, la recaudació, la liquidació i la inspecció 
de tots els impostos suportats a Catalunya correspo-
nen a l’Agència Tributària de Catalunya, excepte 
els de naturalesa local.

2. L’Agència Tributària de Catalunya s’ha de crear 
per llei del Parlament i disposa de plena capacitat 
i atribucions per organitzar i exercir les funcions 
a què es refereix l’apartat 1. A aquests efectes, 
l’Agència Tributària de Catalunya i l’Administració 
Tributària de l’Estat col·laboren i subscriuen convenis 
i fan ús d’altres mitjans de col·laboració que consi-
derin pertinents.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 205. La Agencia Tributaria de Cataluña.
1. La gestión, recaudación, liquidación e inspección 
de todos los tributos propios de la Generalitat 
de Cataluña, así como, por delegación del Estado, 
de los tributos estatales cedidos totalmente 
a la Generalitat, corresponde a la Agencia Tributaria 
de Cataluña. 

2. (nuevo) La gestión, recaudación, liquidación 
e inspección de los demás impuestos del Estado 
recaudados en Cataluña corresponderá a la Admi-
nistración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la 
delegación que la Generalitat pueda recibir de éste, 
y de la colaboración que pueda establecerse espe-
cialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.
Para desarrollar lo previsto en el párrafo anterior, 
se constituirá, en el plazo de dos años, un Consorcio 
o ente equivalente en el que participarán de forma 
paritaria la Agencia Estatal de Administración Tribu- 
taria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El Consorcio 
podrá transformarse en la Administración Tributaria 
en Cataluña.

CONSEQÜÈNCIES: la competència per recaptar tots els impostos suportats a Catalunya, es redueix 
als tributs propis de la Generalitat i als que, per delegació de l’Estat, són cedits totalment. No 
podrem recaptar cap dels principals impostos (IVA, Societats, IRPF, Especials) com preveia l’Estatut 
del Parlament.
Aquests impostos els gestionarà l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.



REDACTAT DE L’ESTATUT DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 207. L’aportació catalana a la hisenda de 
l’Estat.

L’aportació catalana a la hisenda de l’Estat integra 
l’aportació a les despeses de l’Estat i l’aportació a la 
solidaritat i als mecanismes d’anivellament, d’acord 
amb el que estableix aquest títol. 

L’ESTATUT RETALLAT

Artículo 206. Participación en el rendimiento de 
los tributos estatales y mecanismos de nivelación 
y solidaridad. 

(Inclou les retallades dels articles 207 a 210)

1. El nivel de recursos financieros de que disponga la 
Generalitat para financiar sus servicios y competencias se 
basará en criterios de necesidades
de gasto y teniendo en cuenta su capacidad fiscal, 
entre otros criterios. A estos efectos, los recursos de la 
Generalitat, entre otros, serán los derivados de sus ingresos 
tributarios, ajustados en más o menos por su participación 
en los mecanismos de nivelación y solidaridad.
2. La Generalitat participará en el rendimiento de 
los tributos estatales cedidos. El porcentaje de 
participación se establecerá teniendo en cuenta sus 
servicios y competencias.
3. Los recursos financieros de que disponga la 
Generalitat podrán ajustarse para que el sistema 
estatal de financiación disponga de recursos 
suficientes para garantizar la nivelación y solidaridad 
a las demás Comunidades Autónomas, con el fin 
de que los servicios de educación, sanidad y otros 
servicios sociales esenciales del Estado del bienestar
prestados por los diferentes gobiernos autonómicos 
puedan alcanzar niveles similares en el conjunto 
del Estado, siempre y cuando lleven a cabo un 
esfuerzo fiscal también similar. En la misma forma 
y si procede, la Generalitat recibirá recursos de los 
mecanismos de nivelación y solidaridad. Los citados 
niveles serán fijados por el Estado.
4. La determinación de los mecanismos de nivelación 
y solidaridad se realizará de acuerdo con el principio 
de transparencia y su resultado se evaluará quinque-
nalmente.
5. El Estado garantizará que la aplicación de los 
mecanismos de nivelación no altere en ningún caso 



la posición de Cataluña en la ordenación de rentas 
per cápita entre las Comunidades Autónomas antes 
de la nivelación.
6. Debe tenerse en cuenta, como variable básica 
para determinar las necesidades de gasto a que se 
refiere el apartado 1 de este artículo, la población, 
rectificada por los costes diferenciales y por 
variables demográficas, en particular, por un factor 
de corrección que será función del porcentaje de 
población inmigrante. Asimismo, deben tenerse en 
cuenta la densidad de población, la dimensión de 
los núcleos urbanos y la población en situación de 
exclusión social.

REDACTAT DE L’ESTATUT DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 208. Aportació a les despeses de l’Estat

Una part del rendiment dels impostos cedits a 
Catalunya s’atribueix a l’Estat per al finançament 
dels seus serveis i competències, segons el procedi-
ment establert als articles 210 i 214.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

REDACTAT DE L’ESTATUT DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 209. Aportació a la solidaritat i als mecanis-
mes d’anivellament 

La Generalitat contribueix a la solidaritat amb la resta 
de comunitats autònomes, amb l’objectiu que els 
serveis prestats pels diferents governs autonòmics als 
ciutadans puguin assolir nivells similars sempre que 
duguin a terme un esforç fiscal també similar. A aquest 
efecte, la Generalitat aporta recursos als mecanismes 
de solidaritat establerts per la Constitució i, si proce-
deix, rep recursos dels mateixos, segons els criteris i 
procediments establerts pels articles 210 i 214.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 



REDACTAT DE L’ESTATUT DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 210. Determinació i càlcul de l’aportació 
catalana a la hisenda de l’Estat.

Per efectuar el càlcul de l’aportació catalana a la 
hisenda de l’Estat, s’han de tenir en compte els 
següents criteris
Primer. En el que té a veure amb l’aportació a les 
despeses de l’Estat, determinada per l’article 208, 
s’ha d’establir el percentatge de participació que cor-
respongui a l’Estat en els diferents impostos cedits 
per al finançament dels seus serveis i competències, 
en la proporció que correspongui a Catalunya.
Segon. En el que té a veure amb l’aportació a la 
solidaritat i els mecanismes d’anivellament, els 
acords per al desenvolupament i aplicació dels 
principis continguts en l’ article 209 han establir els 
mecanismes financers d’anivellament adequats, 
d’acord amb el principi de transparència i de confor-
mitat amb els següents criteris :
a) Els recursos aportats o rebuts per la Generalitat 
a aquesta solidaritat s’han d’establir atenent a les 
seves necessitats de despesa i capacitat fiscal, 
determinada en relació a la mitjana de les comunitats 
autònomes i amb el grau de progressivitat que s’ 
estableixi.
b) Els criteris d’equitat mesurats en termes de 
població relativa i els criteris d’eficiència econòmica 
mesurats en termes de producte interior brut i d’ 
esforç fiscal relatius.
c) L’esforç fiscal eventualment dut a terme pels 
ciutadans de Catalunya, calculat a partir de la 
diferència entre els impostos suportats a Catalunya 
i la mitjana de les comunitats autònomes, s’ha de 
traduir en una capacitat financera i uns ingressos 

L’ESTATUT RETALLAT 



superiors per a la Generalitat, dins dels marges que 
es determinin. Per calcular l’esforç fiscal, s’ha de tenir 
en compte el conjunt de preus privats per serveis 
públics ja suportat a Catalunya.
d) L’aplicació dels mecanismes d’anivellament no 
pot alterar en cap cas la posició de Catalunya en 
l’ordenació de rendes per càpita entre les comunitats 
autònomes abans de l’ anivellament.
e) El resultat dels mecanismes de solidaritat ha de 
ser avaluat quinquenalment per tal de verificar els 
seus efectes

CONSEQÜÈNCIES: amb aquests articles s’establia l’aportació catalana a l’Hisenda de l’Estat per 
finançar la despesa de l’Estat a Catalunya, l’aportació a la solidaritat i mecanismes d’anivellament, 
(arts. 207,208,209 i 210). Aquests articles garantien que la determinació de la necessitat de finan-
çament de la Generalitat no quedés únicament a mans de l’arbitrarietat de l’Estat, sinó que es feia 
de forma bilateral i tenint la Generalitat la clau de la caixa. Ara ja no serà la Generalitat qui financiï 
l’Estat, continuarà sent l’Estat espanyol qui decideixi quants recursos ha de rebre la Generalitat. 
Es substitueixen els articles 207, 208, 209 i 210 per un altre que no distingeix entre l’aportació a la 
solidaritat i l’aportació per a les despeses de l’Estat a Catalunya.
En el text aprovat al Congrés, els criteris per efectuar la redistribució ‘són fixats per l’Estat’ (art. 
206.3) i no per la Comissió mixta Estat-Generalitat. Perdem tota la força negociadora. 



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 212. Actualització del finançament
1. L’Estat i la Generalitat han d’establir un mecanisme 
d’actualització quinquennal del sistema de finança-
ment, tenint en compte l’evolució del conjunt de re- 
cursos públics disponibles i la de les necessitats 
de despesa de les diferents administracions.
Aquest mecanisme ha d’aplicar-se sense perjudici 
del seguiment i l’actualització dels recursos pro-
porcionats pel sistema de finançament durant 
el quinquenni.
Per acord entre l’Estat i la Generalitat pot portar-se 
a terme aquesta actualització abans de la finalització 
del període quinquennal.

2. L’aplicació dels criteris de les aportacions 
a la hisenda estatal ha d’actualitzar-se cada cinc 
anys, d’acord amb el que estableix aquest Estatut. 
Si no es produeix l’acord sobre aquesta actualització 
en la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics 
i Fiscals Estat–Generalitat, queden automàticament 
prorrogats els criteris vigents.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 212. Actualización de la financiación
1. El Estado y la Generalitat procederán a la actuali-
zación quinquenal del sistema de financiación, 
teniendo en cuenta la evolución del conjunto 
de recursos públicos disponibles y de las necesida-
des de gasto de las diferentes Administraciones. 
Esta actualización deberá efectuarse sin perjuicio 
del seguimiento y, eventualmente, puesta al día 
de las variables básicas utilizadas para la determina-
ción de los recursos proporcionados por el sistema 
de financiación.

2. La actualización a que hace referencia el apartado 1, 
deberá ser aprobada por la Comisión Mixta de Asun- 
tos Económicos y Fiscales Estado–Generalitat

CONSEQÜÈNCIES: se suprimeix la clàusula de renovació automàtica del sistema vigent 
en cas de desacord en la Comissió Mixta.



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 214. La Comissió Mixta d’Assumptes Econò-
mics i Fiscals Estat–Generalitat
2. Correspon a la Comissió Mixta d’Assumptes Econò-
mics i Fiscals Estat–Generalitat les accions següents:

a) Determinar l’aportació catalana a la hisenda 
de l’Estat, d’acord amb el que estableixen els articles 
207, 208, 209 i 210.

b) Establir els mecanismes de col·laboració entre l‘Agència 
Tributaria de Catalunya i l’Administració tributaria de 
l’Estat a què es refereix l’article 205, així com els criteris 
de coordinació i d’armonització fiscal d’acord amb les 
característiques o la naturalesa dels tributs cedits.

c) Negociar el percentatge de participació de 
Catalunya en la distribució territorial dels fons 
estructurals europeus.

d) Valorar quinquennalment, amb una antelació 
mínima de tres mesos respecte a l’actualització del 
sistema de finançament, els serveis i les competènci-
es exercides per l’Estat, en  relació amb l’article 208.

f) Acordar els mecanismes de finançament de les 
despeses impropis en relació amb l’article 223.5.

3. La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals 
Estat–Generalitat ha de determinar les mesures de 
cooperació necessàries per garantir l’equilibri del sistema 
de finançament que estableix aquest títol quan es pugui 
veure alterat per decisions legislatives estatals o de la 
Unió Europea que afectin els tributs cedits. En el cas de 
decisió legislativa estatal, la mesura de cooperació s’ha de 
consensuar abans que s’aprovi l’altra.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 214. La Comisión Mixta de Asuntos 
Económicos y Fiscales Estado–Generalitat
2. Corresponde a la Comisión Mixta de Asuntos 
Económicos y Fiscales Estado–Generalitat:

a) Acordar el alcance y condiciones de la cesión 
de tributos de titularidad estatal y, especialmente, 
los porcentajes de participación en el rendimiento 
de los tributos estatales cedidos parcialmente, a que 
hace referencia el artículo 208, así como su revisión 
quinquenal. 

b) (nuevo) Acordar la contribución a la solidaridad 
y a los mecanismos de nivelación prevista 
en el artículo 208.

c) (antes b) Establecer los mecanismos de colabora-
ción entre la Administración tributaria de Cataluña y la 
Administración tributaria del Estado a que se refiere el 
artículo 205, así como los criterios de coordinación y de 
armonización fiscal de acuerdo con las características 
o la naturaleza de los tributos cedidos.

d) (antes c) Negociar el porcentaje de participación 
de Cataluña en la distribución territorial de los 
fondos estructurales europeos.

3. En consonancia con lo establecido en el artículo 
213, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos 
y Fiscales Estado–Generalitat propondrá las medi-
das de cooperación necesarias para garantizar 
el equilibrio del sistema de financiación que esta-
blece el presente título cuando pueda verse alterado 
por decisiones legislativas estatales o de la Unión 
Europea. 

CONSEQÜÈNCIES: abans s’atribuïen a la Comissió Mixta les funcions de determinar l’aportació catalana a l’Estat 
en concepte de solidaritat i de determinar les despeses de l’Estat a Catalunya. Ara només estableix que s’acorda-
ran les condicions del tributs cedits i els mecanismes d’anivellament. Perdem tota la capacitat negociadora i la 
bilateralitat de la negociació.
Se suprimeix la necessitat d’un informe d’impacte previ per a l’elaboració de la legislació estatal per tal d’assegu-
rar, en tot cas, la lleialtat institucional.
Per tant, es deixa en mans de l’Estat la definició de les variables clau que defineixen els recursos finals de la 
Generalitat, que són: a) l’esforç fiscal, b) la capacitat fiscal i c) la necessitat de finançament.



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 218. Estabilitat pressupostària
Correspon a la Generalitat l’establiment dels límits 
i condicions per arribar als objectius d’estabilitat 
pressupostària dins els principis bàsics establerts 
per l’Estat i la normativa de la Unió Europea.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 218. Estabilidad presupuestaria
Corresponde a la Generalitat el establecimiento de 
los límites y condiciones para alcanzar los objetivos 
de estabilidad presupuestaria dentro de los principi-
os y la normativa estatal y de la Unión Europea.

CONSEQÜÈNCIES: l’endeutament de la Generalitat no només queda sotmès als principis generals 
de l’Estat i a la normativa de la Unió Europea, sinó també a la normativa estatal (Ley de Estabilidad 
Presupuestaria). 

REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 222. Autonomia 
i competències financeres 
2. La Generalitat té competència, en el marc establert 
per la Constitució, en matèria de finançament local. 
Aquesta competència inclou, en tot cas, la capacitat 
legislativa per establir i regular els tributs propis 
dels governs locals i els criteris de distribució 
de les participacions a càrrec del pressupost 
de la Generalitat. 

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 222. Autonomía 
y competencias financieras
2. La Generalitat tiene competencia, en el marco 
establecido por la Constitución y la normativa 
del Estado, en materia de financiación local. Esta 
competencia puede incluir capacidad legislativa 
para establecer y regular los tributos propios 
de los gobiernos locales e incluye capacidad para fijar 
los criterios de distribución de las participaciones 
a cargo del presupuesto de la Generalitat.

CONSEQÜÈNCIES: les facultats de la Generalitat estaran subjectes no només als principis establerts 
a la Constitució espanyola, sinó també a la legislació bàsica i a la que no és bàsica de l’Estat (Ley 
Reguladora de Haciendas locales i Ley de Bases de Régimen local). 



REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 225. El cadastre
Correspon a la Generalitat, en el seu àmbit territorial, 
la competència d’ordenació i gestió del cadastre, 
sense perjudici de la funció coordinadora de l’Estat 
en els termes establerts per la Constitució. 
Per gestionar-lo, la Generalitat pot subscriure 
convenis amb els governs locals.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Artículo 225. El catastro
La Administración General del Estado y la Generalitat 
establecerán los cauces de colaboración necesarios 
para asegurar la participación de la Generalitat 
en las decisiones y el intercambio de información que 
sean precisos para el ejercicio de sus competencias.
Asimismo, se establecerán formas de gestión 
consorciada del Catastro entre el Estado, la Genera- 
litat y los municipios, de acuerdo con lo que disponga 
la normativa del Estado y de manera tal que se garan- 
tice la plena disponibilidad de las bases de datos 
para todas las Administraciones y la unidad 
de la información.

CONSEQÜÈNCIES: se suprimeix la competència de la Generalitat per ordenar i gestionar el cadastre 
i se substitueix per la menció de mecanismes de col·laboració i gestió consorciats amb l’Estat.

COMENTARI FINAL
1. ni jerarquia de l’Estatut sobre la LOFCA,
2. ni bilateralitat; perdem tota la força negociadora per decidir la distribució dels impostos,
3. ni transparència,
4. ni recaptem els impostos importants (IVA, IRPF, Societats, Especials),
5. ni posem fi a l’espoli fiscal,
6. ni capacitat normativa sobre els impostos importants.

El que ens ha quedat és un model:
1. opac, perquè no sabem on va a parar el nostre esforç fiscal.
2. arbitrari, perquè l’Estat continuarà reassignant els recursos entre les comunitats autònomes al seu lliure 
albir i invertint de manera discrecional.
3. antifederal i escassament bilateral, perquè no hi ha sobirania fiscal. L’Estat valorarà unilateralment el cost 
dels serveis prestats i la capacitat normativa serà limitada. 

Aquest model no és el model de finançament que necessita Catalunya, perquè no assegura
la prestació dels serveis públics fonamentals (educació, habitatge, sanitat); no preveu l’impacte
de la immigració en la nostra societat i, en cap cas, no és un model de finançament que asseguri
la nostra cohesió social. 



TÍTOL VII. DE LA REFORMA DE L’ESTATUT

REDACTAT DE L’ESTATUT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
APROVAT EL 30 DE SETEMBRE

Article 227. La reforma de la resta de títols
1. La reforma dels títols de l’Estatut no inclosos en 
l’article 226 ha d’ajustar-se al procediment següent:

b) L’aprovació de la reforma requereix el vot favorable 
de les dues terceres parts dels membres del Parla-
ment, l’aprovació de les Corts Generals mitjançant 
una llei orgànica i, finalment, el referèndum positiu 
dels electors.
 
e) Si no s’aplica el procediment establert en la lletra 
b, o si la proposta d’Estatut no és ratificada,
s’ha de constituir una comissió mixta paritària, 
formada per membres de la comissió competent 
del Congrés dels Diputats i una delegació del Parla-
ment amb representació proporcional dels grups 
parlamentaris, per formular de comú acord, i pel 
procediment que estableix el Reglament del Congrés 
dels Diputats, una proposta conjunta en el termini 
de dos mesos.

g) La delegació del Parlament ha de prendre acords 
per majoria de dos terços. 

j) L’aprovació de la reforma per part de les Corts 
Generals mitjançant una llei orgànica comporta 
la convocatòria per part de la Generalitat, en el ter- 
mini màxim de sis mesos, del referèndum a què 
fa referència la lletra b.
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Artículo 227. La reforma del resto de los títulos
1. La reforma de los títulos del Estatuto no incluidos 
en el artículo 226 debe ajustarse al siguiente 
procedimiento:

b) La aprobación de la reforma requiere el voto 
favorable de las dos terceras partes de los miembros 
del Parlamento, la aprobación de las Cortes Genera-
les mediante una ley orgánica y, finalmente, 
el referéndum positivo de los electores.

e) Si no se aplica el procedimiento establecido 
en la letra b, debe constituirse una comisión mixta 
paritaria, formada por miembros de la comisión 
competente del Congreso de los Diputados y una 
delegación del Parlamento con representación 
proporcional de los grupos parlamentarios, para 
formular de común acuerdo, y por el procedimiento 
que establece el Reglamento del Congreso de los 
Diputados, una propuesta conjunta en el plazo 
de dos meses.

i) (antes j) La aprobación de la reforma por las 
Cortes Generales mediante una ley orgánica incluirá 
la autorización del Estado para que la Generalitat 
convoque en el plazo máximo de seis meses 
el referéndum a que se refiere la letra b.

Retallades a la reforma de l’Estatut

Títol VII. De la reforma de l’Estatut



DISPOSICIONS ADDICIONALS
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Disposició addicional primera.
Reconeixement i actualització dels drets històrics
L’acceptació del règim d’autonomia que s’estableix 
en aquest Estatut no implica la renúncia del poble 
català als drets que, com a tal, li corresponen en 
virtut de la seva història, que poden ser actualizats 
d’acord amb el que estableix la disposició addicional 
rimera de la Constitució.
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Retallades a les disposicions addicionals

CONSEQÜÈNCIES: se suprimeix la disposició que feia referència als drets històrics i la seva
actualització en el marc de la disposició addicional primera de la Constitució espanyola.
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Disposició addicional tercera.
Assumpció de competències per l’article 150.2
de la Constitució
1. La Generalitat, en els termes que estableix l’apar-
tat 2, exerceix les competències en les matèries 
següents:

a) Les facultats de gestió en matèria de ports 
d’interès general situats a Catalunya, que en tot cas 
inclouen el següent: l’execució de la legislació 
i de la política portuària estatal, i la direcció, la coor-
dinació, l’explotació, la conservació i l’administració 
dels ports d’interès general a Catalunya i dels serveis 
que s’hi presten.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Disposicions
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b) Les facultats estatals de gestió dels aeroports
d’interès general situats a Catalunya, que inclouen, 
en tot cas, l’execució de la legislació i la política 
aeroportuària estatals, i l’ordenació, la direcció, 
la coordinació, l’explotació, la conservació i l’adminis- 
tració dels aeroportos d’interès general a Catalunya 
i dels serveis que s’hi presten.

c) Les facultats de gestió de les infraestructures 
de telecomunicacions situades a Catalunya, inclosa
la gestió del domini públic radioelèctric.

d) L’autorització per a la convocatòria de consultes 
populars per via de referèndum, llevat de les modali-
tats de referèndum establertes per la Constitució 
i les convocatòries reservades expressament per 
la Constitució al cap de l’Estat.

e) Les facultats d’execució de la legislació estatal 
sobre règim d’estada i de residència dels estrangers, 
que en tot cas inclouen la tramitació i la resolució 
dels permisos i dels recursos que es presentin 
en relació amb aquests expedients.

f) Les facultats d’execució de la legislació estatal 
en matèria de règim sancionador d’estrangeria, 
que inclou la tramitació, la resolució i l’execució 
de tots els processos sancionadors que estableix 
la normativa d’estrangeria, llevat dels relatius 
al control de fronteres.

g) La selecció de treballadors estrangers en 
els països d’origen amb destinació a Catalunya.

L’ESTATUT RETALLAT
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h) L’execució de la legislació estatal en matèria 
de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària 
a Catalunya. Aquesta competència inclou, a banda 
de les facultats ja transferides per la Llei orgànica 
6/1997, de 15 de desembre, les facultats següents: 
expedir, revisar i canviar els permisos i les llicències
per conduir vehicles a motor i ciclomotors, així 
anul·lar-los, intervenir-hi o revocar-los i, si escau, 
suspendre’ls, en el cas d’expedients de sanció 
o en via cautelar; matricular i expedir els permisos 
o les llicències de circulació, així com anul·lar-los, 
intervenir-hi, revocar-los i, si escau, suspendre’ls, 
en el cas d’expedients de sanció o en via cautelar; 
matricular i expedir els permisos o les llicències 
de circulació, així com anul·lar-los, intervenir-hi 
i revocar-los i, en conseqüència, autoritzar transfe-
rències, duplicats i baixes de vehicles a motor 
i ciclomotors, així com expedir permisos temporals; 
sancionar les infraccions comeses contra la norma- 
tiva de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial; 
portar a terme proves per verificar que es compleixen 
els requisits, les aptituds i els coneixements per obte- 
nir el permís de conduir i la llicència per conduir 
ciclomotors, i entregar les autoritzacions de trans- 
ports especials, urgents i altres autoritzacions 
especials que tinguin orígen o destinació a Catalunya. 

i) La regulació de les condicions d’obtenció, expedi- 
ció i homologació de títols acadèmics i professionals.

j) La delimitació de les demarcacions territorials 
dels òrgans jurisdiccionals de Catalunya i de la planta 
judicial.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 



CONSEQÜÈNCIES: se suprimeix aquesta disposició, en què s’establia el traspàs de competències 
per la via de l’article 150.2 de la Constitució espanyola en matèries com infraestructures de 
telecomunicacions, referèndums, règim d’estada i residència de les persones immigrades, règim 
sancionador d’estrangeria, selecció de treballadors en origen, ampliació del control del trànsit, 
expedició de títols acadèmics, demarcació i planta judicial. L’existència d’aquesta disposició operava 
com a garantia per a la transferència efectiva de deu matèries competencials. Ni tan sols es manté la 
referència al traspàs de ports i aeroports.
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2. L’assumpció efectiva de les competències que 
estableix l’apartat 1 s’ ha de portar a terme mitjan- 
çant una llei orgànica de les que estableix l’article 
150.2 de la Constitució.
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Disposició addicional cinquena.
Acords amb el govern de l’Estat 
Si l’Estatut estableix que la posició del Govern 
de la Generalitat és determinant per a conformar 
un acord amb el govern de l’Estat i aquest no l’acull, 
el govern de l’Estat ha de motivar-lo i automàtica-
ment ha de reunir-se la Comissió Bilateral Gene-
ralitat–Estat.

L’ESTATUT RETALLAT
 
 

Disposición adicional quinta.
Acuerdos con el Gobierno del Estado.
Si el Estatuto establece que la posición del Gobierno 
de la Generalitat es determinante para conformar 
un acuerdo con el Gobierno del Estado y este 
no lo acoge, el Gobierno del Estado debe motivarlo.

CONSEQÜÈNCIES: se suprimeix la convocatòria automàtica de la Comissió Bilateral Generalitat— 
Estat en cas de desacord entre el govern de l’Estat i la Generalitat, allà on l’Estatut estableix 
que la posició de la Generalitat és determinant.
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Disposició addicional sisena.
Inversions en infraestructures 
1. La inversió de l’Estat a Catalunya en infraestruc-
tures ha de tendir a equiparar-se progressivament 
amb la participació relativa del producte interior brut 
de Catalunya en relació al producte interior brut 
de l’Estat, tenint en compte la compensació 
pels dèficits acumulats. El còmput s’ha de fer 
amb caràcter plurianual.

2. S’ha de constituir una comissió, integrada per 
les administracions estatal, autonòmica i local
i presidida per la Generalitat, que ha de programar 
les inversions estatals en infraestructures, amb una 
antelació mínima d’un mes a la presentació a les 
Corts generals dels pressupostos generals de l’ Estat 
i ha de vetllar pel compliment dels acords adoptats.
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Disposición adicional sexta.
Inversiones en infraestructuras.
1. La inversión del Estado en Cataluña en infra-
estructuras, excluido el Fondo de Compensación 
Interterritorial, se equiparará a la participación 
relativa del producto interior bruto de Cataluña 
con relación al producto interior bruto del Estado 
para un periodo de siete años. Dichas inversiones 
podrán también utilizarse para la liberación 
de peajes o construcción de autovías alternativas.

2. Con esta finalidad se constituirá una comisión, 
integrada por las Administraciones estatal, autonó-
mica y local.

CONSEQÜÈNCIES: s’exclou el Fons de Compensació Interterritorial  a l’hora de distribuir la inversió 
de l’Estat. D’aquesta manera, si aquest és elevat , encara que la resta d’inversió es distribueixi 
segons el pes del PIB català en el de l’Estat, la inversió efectiva sobre la total pot quedar molt per 
sota d’aquest pes relatiu. 
Ens tornen a prendre el pèl amb aquesta retallada. A més, el nou redactat no concreta el paper de la 
Generalitat en la comissió que programarà les inversions estatals a Catalunya. 
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Disposició addicional novena.
Modificació de lleis per a la plena efectivitat
de l’Estatut
Els preceptes d’aquest Estatut especificats 
a continuació tenen eficàcia una vegada siguin
modificades, d’acord amb el seu contingut, 
les lleis orgàniques o ordinàries següents:

a) Els articles 38.2; 95.2, 3, 5 i 6; 97 a 100; 101.1, 
2 i 3; 103.1. a, b i k; 107.1 i 2, i 108, en relació amb 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 d’abril, del poder judicial.

b) L’article 180 i la disposició addicional quarta, 
en relació amb la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octu- 
bre, del Tribunal Constitucional.

c) Els articles 96.2, 3 i 4, en relació amb la Llei 
de l’Estat 50/1981, de 30 de desembre, per la qual 
es regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal.

d) Els articles 56.4, 75 i 193, en relació amb la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general.

e) Els articles 90 i 91, en relació amb la Llei de l’Estat 
6 /1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament 
de l’Administració general de l’ Estat.

f) L’article 122, en relació amb la Llei orgànica 
2/1980, de 18 de gener, sobre la regulació de les 
diferents modalitats de referèndum.

g) L’article 164.3, en relació amb la Llei orgànica 
2/1986, de 13 de març, de forces i cossos 
de seguretat.
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h) Les lleis de caràcter general o sectorial que regulin 
un organisme o un ens en els casos en què aquest 
Estatut atorgui a la Generalitat la potestat 
per a designar representants en els òrgans directius 
de l’esmentat organisme o ens.
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CONSEQÜÈNCIES: queda suprimida aquesta disposició, que era necessària per a garantir l’efectivitat 
d’alguns dels preceptes del projecte d’Estatut. Ara, l’efectivitat de tots aquests articles dependrà 
de la voluntat del Govern espanyol de torn a l’hora d’impulsar les reformes de les Lleis orgàniques 
pertinents. 


