Comparativa entre l’Estatut de 1979 i el nou Estatut

PRINCIPALS DIFERÈNCIES I NOVETATS
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1. LA DEFINICIÓ DE CATALUNYA
PRINCIPALS DIFERÈNCIES
ESTATUT 2006

ESTATUT 1979

Preàmbul
El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i
la voluntat de la ciutadania de Catalunya, ha definit
Catalunya com a nació de forma àmpliament
majoritària. [...]

Article 1. Catalunya, com a nacionalitat i per
accedir al seu autogovern, es constitueix en
Comunitat Autònoma d’acord amb la
Constitució i amb el present Estatut, que és
la seva norma institucional bàsica.

Article 1. Catalunya, com a nacionalitat, exerceix
el seu autogovern constituïda en comunitat
autònoma d’acord amb la Constitució i amb aquest
Estatut, que és la seva norma institucional bàsica.
Article 2.4. Els poders de la Generalitat emanen
del poble de Catalunya i s’exerceixen d’acord el
que estableix aquest Estatut i la Constitució

Article 1.3. Els poders de la Generalitat
emanen de la Constitució, del present
Estatut i del poble.

Article 8.1. Catalunya, definida com a
nacionalitat en l’article 1, té com a símbols
nacionals la bandera, la festa i l’himne.

Article 4. La bandera de Catalunya és la
tradicional de quatre barres vermelles en
fons groc.

PRINCIPALS NOVETATS
Incorporació dels drets històrics
Article 5. L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble
català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana, que aquest Estatut
incorpora i actualitza a l’empara de l’article 2, la disposició transitòria segona i altres
preceptes de la Constitució, dels quals deriva el reconeixement d’una posició singular de la
Generalitat amb relació al dret civil, la llengua, la cultura, la projecció d’aquestes en l’àmbit
educatiu, i el sistema institucional en què s’organitza la Generalitat.
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2. LES LLENGÜES DE CATALUNYA
PRINCIPALS DIFERÈNCIES
ESTATUT 2006
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 les
administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics
de 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 tenen el dret d’utilitzar les dues llengües oficials i els
ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les.
Els poders públics de Catalunya han d’establir les mesures
necessàries per a facilitar l’exercici d’aquests drets i el
compliment d’aquest deure. D’acord amb el que disposa l’article
32, no hi pot haver discriminació per l’ús de qualsevol de e
ls
dues llengües.
3. La Generalitat i l’Estat han d’emprendre les accions
necessàries per al reconeixement de l’oficialitat del català a la
Unió Europea i la presència i la utilització del català en els
organismes internacionals i en els tractats internacionals de
contingut cultural o lingüístic.

ESTATUT 1979
Article 3
1. La llengua pròpia de
Catalunya és el català.
2. L’idioma català és
l’oficial de Catalunya, així
com ho és el castellà,
oficial
a
tot
l’Estat
espanyol.
3.
La
Generalitat
garantirà l’ús normal i
oficial d’ambdós idiomes,
prendrà
les
mesures
necessàries
per
tal
d’assegurar
llur
coneixement i crearà les
condicions que permetin
d’arribar a llur igualtat
plena quant als drets i
deures dels ciutadans de
Catalunya.

PRINCIPALS NOVETATS
Es detallen els drets lingüístics i els principis que han d’orientar les polítiques de foment del
català
Article 32. Drets i deures de coneixement i ús de les llengües
Totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques. Els
actes jurídics fets en qualsevol de les dues llengües oficials tenen, pel que fa a la
llengua, validesa i eficàcia plenes.
Article 33. Drets lingüístics davant les administracions públiques i les institucions estatals
Article 34. Drets lingüístics dels consumidors i usuaris
Article 35. Drets lingüístics en l’àmbit de l’ensenyament
Article 50. Foment i difusió del català
S’incorpora la competència exclusiva en llengua pròpia
Article 143.1. Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en
matèria de llengua pròpia, que inclou, en tot cas, la determinació de l’abast, els
usos i els efectes jurídics de la seva oficialitat, i també la normalització lingüística
del català.
El català en l’àmbit de la justícia
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Article 102. 1. Els magistrats, els jutges i els fiscals que ocupin una plaça a Catalunya
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.

3. MODEL SOCIAL: DRETS, DEURES i PRINCIPIS RECTORS
PRINCIPALS NOVETATS
La incorporació d’un títol dedicat als drets i als deures de la ciutadania, així com als
principis que han d’inspirar les actuacions públiques, és una novetat del nou
Estatut.
Els seus continguts queden reflectits a través de l’índex del títol I del nou Estatut:
Capítol I. Drets i deures en l’àmbit civil i social
Article 15. Drets de les persones
Article 16. Drets en l’àmbit de les famílies
Article 17. Drets dels menors
Article 18. Drets de les persones grans
Article 19. Drets de les dones
Article 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort
Article 21. Drets i deures en l’àmbit de l’educació
Article 22. Drets i deures en l’àmbit cultural
Article 23. Drets en l’àmbit de la salut
Article 24. Drets en l’àmbit dels serveis socials
Article 25. Drets en l’àmbit laboral
Article 26. Drets en l’àmbit de l’habitatge
Article 27. Drets i deures amb relació al medi ambient
Article 28. Drets dels consumidors i usuaris
Capítol II. Dels drets en l’àmbit polític i de l’Administració (articles 29- 31)
Capítol III. Drets i deures lingüístics (articles 32-36)
Capítol IV Garanties dels drets estatutaris (articles 37 i 38)
Capítol V. Principis rectors (articles 39-54)
Article 39. Disposicions generals
Article 40. Protecció de les persones i de les famílies
Article 41. Perspectiva de gènere
Article 42. Cohesió i benestar socials
Article 43. Foment de la participació
Article 44. Educació, recerca i cultura
Article 45. Àmbit socioeconòmic
Article 46. Medi ambient, desenvolupament sostenible i equilibri territorial
Article 47. Habitatge
Article 48. Mobilitat i seguretat viària
Article 49. Protecció dels consumidors i usuaris
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Article 50. Foment i difusió del català
Article 51. Cooperació al foment de la pau i cooperació al desenvolupament
Article 52. Mitjans de comunicació
Article 53. Accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació
Article 54. Memòria històrica

4. ENS LOCALS I ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
PRINCIPALS DIFERÈNCIES
ESTATUT 2006

ESTATUT 1979

Article 2.3. Els municipis, les vegueries,
les comarques i els altres ens locals que
les lleis determinin integren també el
sistema institucional de la Generalitat,
com a ens en els quals aquesta
s’organitza
territorialment,
sens
perjudici de llur autonomia.

Article 5.1. La Generalitat de Catalunya
estructurarà
la
seva
organització
territorial en municipis i comarques;
també
podrà
crear
demarcacions
supracomarcals.

Article 83.1. Catalunya estructura la seva
organització
territorial
bàsica
en
municipis i vegueries.

PRINCIPALS NOVETATS
El nou Estatut reconeix l’autonomia dels ens locals. En aquest sentit fa referència
explícita i detallada a les seves competències, potestats, incloses les competències
financeres i la suficiència de recursos.
Capítol VI. El govern local
Article 83. Organització del govern local de Catalunya
Article 84. Competències locals
Article 85. El Consell dels Governs locals
Article 86. El municipi i l’autonomia municipal
Article 87. Principis d’organització i funcionament i potestat normativa
Article 88. Principi de diferenciació
Article 89. Règim especial del municipi de Barcelona
Títol VI. Capítol III. Les finances dels governs locals
El nou Estatut dibuixa les bases de l’organització territorial del Catalunya
El municipi: ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya (article 86).
La vegueria: àmbit per al govern intermunicipal de cooperació local i per la divisió
territorial de la Generalitat (article 90).
La comarca: ens local format per municipis per a la gestió de competències i serveis
municipals (article 92).
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5. EL PODER JUDICIAL
PRINCIPALS DIFERÈNCIES
ESTATUT 2006

ESTATUT 1979

Article 95. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Article 19

1. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és
l’òrgan jurisdiccional en què culmina l’organització
judicial a Catalunya i és competent, en els termes
establerts per la llei orgànica corresponent, per a
conèixer dels recursos i dels procediments en els
diversos ordres jurisdiccionals i per a tutelar els
drets reconeguts per aquest Estatut. [...]

El tribunal de Justícia de
Catalunya, [...], és l’òrgan
jurisdiccional
en
què
culminarà
l’organització
judicial en el seu àmbit
territorial i davant del qual
s’esgotaran les successives
instàncies processals, en els
termes de l’article 152 de la
Constitució i d’acord amb el
present Estatut.

2. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és
l’última instància jurisdiccional de tots els
processos iniciats a Catalunya, i de tots els
recursos que es tramiten en el seu àmbit
territorial, sigui quin sigui el dret invocat com a
aplicable, d’acord amb la Llei orgànica del poder
judicial i sens perjudici de la competència
reservada al Tribunal Suprem per a la unificació de
doctrina. [...]

PRINCIPALS NOVETATS
El nou Estatut recull les figures del fiscal superior de Catalunya i del Consell de Justícia de
Catalunya
Article 96.1. El fiscal o la fiscal superior de Catalunya és el fiscal o la fiscal en cap del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, representa el Ministeri Fiscal a
Catalunya i és designat en els termes que estableix el seu estatut orgànic.
Article 97. El Consell de Justícia de Catalunya és l’òrgan de govern del poder judicial
a Catalunya. Actua com a òrgan desconcentrat del Consell General del Poder
Judicial, sens perjudici de les competències d’aquest darrer, d’acord amb el que
estableix la Llei orgànica del poder judicial.
El nou Estatut incorpora competències sobre els mitjans personals i materials al servei de
l’administració de la Justícia.
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Article 101. Oposicions i concursos
Article 102. Del personal judicial i de la resta de personal al servei de l’Administració de justícia
a Catalunya
Article 103. Mitjans personals
Article 104. Mitjans materials
Article 105. Oficina judicial i institucions i serveis de suport
Article 106. Justícia gratuïta. Procediments de mediació i conciliació
Article 107. Demarcació, planta i capitalitat judicials
Article 108. Justícia de pau i de proximitat

6. LES COMPETÈNCIES
PRINCIPALS NOVETATS
El nou Estatut contribueix a ampliar i garantir el contingut de les competències de la
Generalitat de Catalunya. Per aconseguir-ho:
-

Usa, com a tècnica legislativa, la definició detallada i l’especificació de les
submatèries de cada competència.
Estableix una tipologia definida de competències: exclusives (article 110),
compartides (article 111) i executives (article 112).
Acota l’abast de les competències estatals de foment (article 114).
Precisa l’abast territorial de les competències (article 115).
Reconeix la possibilitat de realitzar l’acció exterior derivada de les
competències de la Generalitat (article 193).

El nou Estatut incorpora noves competències. Alguns exemples:
-

-

-

-

-

-

Agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals (article 116). Noves competències
en matèries com ara el desenvolupament rural, la lluita contra fraus, la
regulació del sector agroalimentari, o la sanitat vegetal i animal.
Aigües (article 117). Competència executiva de la legislació estatal en obres
hidràuliques d’interès general.
Comerç i fires (article 121). Competència exclusiva que inclou tres nous
àmbits: el comerç electrònic, les vendes promocionals i les vendes a pèrdua.
Els horaris comercials passen a ser competència exclusiva.
Consultes populars autonòmiques (article 122). Competència exclusiva per
establir el règim jurídic, les modalitats, la realització, el procediment i la
convocatòria dels instruments de consulta popular, llevat del referèndum.
Cooperatives i economia social (article 124). Ampliació àmbit material de la
Generalitat a dos nous conceptes: l’economia social i el moviment
cooperatiu.
Emergències i protecció civil (article 132). La Generalitat serà competent en
matèria de salvament marítim, participarà en la gestió de la seguretat
nuclear i tindrà la presidència de la Junta de Seguretat.
Immigració (article 138). Competència exclusiva en matèria de primera
acollida de les persones immigrades; executiva en autoritzacions o permisos
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-

-

-

-

-

-

-

laborals i garanties de participació en la determinació dels contingents.
Medi ambient (article 144). Competències en la regulació i la gestió del medi
ambient marí, dels residus amb origen o destí fora de la Unió Europea, dels
abocaments als cursos fluvials compartits amb França o dels instruments de
control de contaminació, amb independència de l’administració competent
en cada obra.
Paisatge (article 149). Nova matèria amb competència exclusiva.
Entitats religioses que desenvolupin la seva activitat a Catalunya (article 161).
Seguretat. La Generalitat tindrà competències pròpies en matèria de
seguretat pública. Es consoliden els mossos d’esquadra com a policia
integral de Catalunya, amb competències en seguretat ciutadana i ordre
públic, policia administrativa i judicial i investigació criminal (articles 163164).
Seguretat social (article 165). Ampliació de les competències de la Generalitat
en àmbits de gestió que la legislació estatal actual atribueix
fonamentalment a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Promoció de les famílies i de la infància (article 166). Nova matèria. Inclou
l’establiment de mesures de protecció social i la seva execució. La
configuració com a exclusiva d’aquesta matèria fa inaplicable a Catalunya la
legislació estatal.
Transports (article 169). Competència en transport terrestre de viatgers i de
mercaderies (per carretera, ferrocarril, i cable) que transcorri íntegrament
per Catalunya, inclòs el transport de rodalies i regionals de RENFE.
Treball i relacions socials (article 170). La Generalitat assumeix competències
executives en temes com les polítiques actives d’ocupació o la determinació
dels serveis mínims de totes les vagues que tinguin lloc a Catalunya. Els
inspectors de treball i els controladors laborals passen a dependre de la
Generalitat.
Universitats (article 172). Es reconeix la competència compartida en
determinats conceptes retributius del personal universitari, fins i tot, dels
funcionaris docents; en l’avaluació i garantia de la qualitat; en el règim
jurídic del professorat docent i investigador contractat i funcionari i en el
règim jurídic de organització i funcionament de les universitats públiques.

EXEMPLE DE COM ES DEFINEIXEN LES COMPETÈNCIES
ESTATUT de 2006
ESTATUT DE 1979

Article 137. Habitatge
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva
en matèria d’habitatge, que inclou en tot cas:
a) La planificació, l’ordenació, la gestió, la inspecció i el
control de l’habitatge d’acord amb les necessitats
socials i d’equilibri territorial.
b) L’establiment de prioritats i objectius de l’activitat de
foment de les administracions públiques de Catalunya
en matèria d’habitatge i l’adopció de les mesures
necessàries per a assolir-los, tant amb relació al sector
públic com al privat.
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Article 9. La Generalitat
de
Catalunya
té
competència
exclusiva
sobre [...]
9. [...] habitatge.

públic com al privat.
c) La promoció pública d’habitatges.
d) La regulació administrativa del comerç referit a
habitatges i l’establiment de mesures de protecció i
disciplinàries en aquest àmbit.
e) Les normes tècniques, la inspecció i el control sobre
la qualitat de la construcció.
f) Les normes sobre l’habitabilitat dels habitatges.
g) La innovació tecnològica i la sostenibilitat aplicable
als habitatges.
h) La normativa sobre conservació i manteniment dels
habitatges i la seva aplicació.
2. Correspon a la Generalitat la competència sobre les
condicions
dels
edificis
per
a
la
instal·lació
d’infraestructures comunes de telecomunicacions,
radiodifusió, telefonia bàsica i altres serveis per cable,
respectant la legislació de l’Estat en matèria de
telecomunicacions.

7. RELACIONS AMB LES ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES, AMB L’ESTAT,
AMB LA UNIÓ EUROPEA I AMB EL MÓN
PRINCIPALS NOVETATS
El nou Estatut defineix un marc jurídic de relacions bilaterals i multilaterals amb l’Estat
Article 3.1. Les relacions de la Generalitat amb l’Estat es fonamenten en el principi
de la lleialtat institucional mútua i es regeixen pel principi general segons el qual la
Generalitat és Estat, pel principi d’autonomia, pel de bilateralitat i pel de
multilateralitat.
El nou Estatut recull, com a novetat respecte el de 1979, referències a l’àmbit de la Unió
Europa
Article 184. La Generalitat participa, en els termes que estableixen aquest Estatut i la
legislació de l’Estat, en els afers relacionats amb la Unió Europea que afectin les
competències o els interessos de Catalunya.
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article

185. Participació en els tractats de la Unió Europea
186. Participació en la formació de les posicions de l’Estat
187. Participació en institucions i organismes europeus
188. Participació en el control dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitat
189. Desenvolupament i aplicació del dret de la Unió Europea
190. Gestió dels fons europeus
191. Accions davant el Tribunal de Justícia
192. Delegació de la Generalitat davant la Unió Europea

Av. Diagonal, 409, 4a planta
08008 Barcelona
Tel. 93 552 60 00
dgparticipacio.ri@gencat.net

8

PRINCIPALS DIFERÈNCIES
ESTATUT 2006

ESTATUT 1979

Respecte les relacions amb l’Estat, el nou Estatut detalla
les possibilitats de col·laboració i relació amb l’Estat i
amb d’altres comunitats autònomes
Article 174

Article 27

1. La Generalitat i l’Estat es presten ajuda mútua i col·laboren
quan és necessari per a l’exercici eficaç de les competències
respectives i per a la defensa dels interessos respectius.

1. Per a la gestió i la
prestació de serveis
propis corresponents a
matèries de la seva
competència exclusiva,
la Generalitat podrà
celebrar convenis amb
altres
comunitats
autònomes. [...]

2. La Generalitat pot establir amb altres comunitats autònomes
relacions de col·laboració per a la fixació de polítiques comunes,
per a l’exercici eficaç de les seves competències i per al
tractament dels afers d’interès comú, especialment quan tinguin
un abast supraterritorial. [...]
3. La Generalitat participa en les institucions, els organismes i els
procediments de presa de decisions de l’Estat que afectin les
seves competències d’acord amb el que estableixen aquest
Estatut i les lleis.
Article 175. Instruments de col·laboració entre la
Generalitat i l’Estat
Article 176. Efectes de la col·laboració entre la
Generalitat i l’Estat
Article 177. Règim dels convenis entre la Generalitat i
l’Estat
Article 178. Convenis i acords amb altres comunitats
autònomes
Article 179- 182. Participació en institucions i en
procediments de presa de decisions estatals
Article 183. La Comissió Bilateral Ge neralitat – Estat

2.
La
Generalitat
també podrà establir
acords de cooperació
amb altres comunitats
autònomes,
prèvia
autorització
de
les
Corts Generals.

Respecte les relacions exteriors, el nou Estatut desenvolupa les
capacitats i els instruments de la Generalitat en aquest àmbit
Article 27.3

Article 193
1. La Generalitat ha d’impulsar la projecció de Catalunya a
l’exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit,
respectant la competència de l’Estat en matèria de
relacions exteriors.
2. La Generalitat té capacitat per a portar a terme accions
amb projecció exterior que derivin directament de les
seves competències, sia de manera directa, sia per mitjà
dels òrgans de l’Administració general de l’Estat.
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La
Generalitat
de
Catalunya adoptarà les
mesures
necessàries
per a l’execució dels
tractats
i
convenis
internacionals en allò
que
afectin
les
matèries atribuïdes a
la seva competència,

Article 194. Oficines a l’exterior
Article 195. Acords de col·laboració
Article 196. Tractats i convenis internacionals
Article 197. Cooperació transfrontera, interregional i al
desenvolupament
Article 198. Participació en organismes internacionals
Article 199. Coordinació de les accions exteriors
Article 200. Projecció internacional de les organitzacions de
Catalunya

segon
Estatut.

el

present

8. EL FINANÇAMENT
PRINCIPALS DIFERÈNCIES
ESTATUT 2006

ESTATUT 1979

El nou Estatut detalla els ingressos i la cistella
d’impostos amb la que es finançarà la Generalitat de
Catalunya
Disposició addicional setena. Relació de tributs cedits

Disposició addicional sisena

a) Tributs cedits totalment: impostos sobre
successions i donacions, patrimoni, transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, jocs
d’atzar, vendes al detall de determinats
hidrocarburs, determinats mitjans de transport,
electricitat.

1. Se cedeix a la Generalitat [...]
el
rendiment
dels
tributs
següents:

b) Tributs estatals cedits parcia lment: impostos
sobre la renda de les persones físiques, el valor
afegit, els hidrocarburs, les labors del tabac,
l’alcohol i begudes derivades, la cervesa, els
productes intermedis.
Disposició addicional vuitena (IRPF)
El primer projecte de llei de cessió d’impostos
que s’aprovi a partir de l’entrada en vigor
d’aquest Estatut ha de contenir, en aplicació de la
disposició anterior, un percentatge de cessió de
l’impost sobre la renda de les persones físiques
del 50%.
Disposició addicional novena (impostos especials)
El primer projecte de llei de cessió d’impostos
que s’aprovi a partir de l’entrada en vigor
d’aquest Estatut ha de contenir, en aplicació de la
disposició addicional setena, un percentatge de
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b) Impost sobre el patrimoni.
c) Impost sobre les transmissions
patrimonials [...].
d) Impost sobre successions i
donacions.

cessió del 58% del rendiment dels impostos
següents: l’impost sobre hidrocarburs, l’impost
sobre les labors del tabac, l’impost sobre l’alcohol
i begudes derivades, l’impost sobre la cervesa,
l’impost sobre el vi i begudes fermentades i
l’impost sobre productes intermedis. [...]

Disposició addicional desena (IVA)
El primer projecte de llei de cessió d’impostos
que s’aprovi a partir de l’entrada en vigor
d’aquest Estatut ha de contenir, en aplicació de la
disposició addicional setena, un percentatge de
cessió del 50% del rendiment de l’impost sobre
el valor afegit. [...]

PRINCIPALS NOVETATS
El nou Estatut defineix les competències financeres i l’autonomia tributària de la Generalitat de
Catalunya
Article 203.1. La Generalitat té capacitat per a determinar el volum i la composició
dels seus ingressos en l’àmbit de les seves competències financeres, i també per a
fixar l’afectació dels seus recursos a les finalitats de despesa que decideixi
lliurement.
El nou Estatut preveu la creació d’una Agència Tributària catalana
Article 204.1. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs
propis de la Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l’Estat, dels tributs
estatals cedits totalment a la Generalitat, corresponen a l’Agència Tributària de
Catalunya.
El nou Estatut estableix una definició explícita de solidaritat i uns criteris d’anivellament
Article 206
1. El nivell de recursos financers de què disposi la Generalitat per a finançar els seus serveis i
les seves competències s’ha de basar en criteris de necessitats de despesa i ha de tenir en
compte la seva capacitat fiscal, entre altres criteris. [...]
2. La Generalitat participa en el rendiment dels tributs estatals cedits. El percentatge de
participació s’estableix tenint en compte els seus serveis i les seves competències.
3. Els recursos financers de què disposi la Generalitat es poden ajustar perquè el sistema
estatal de finançament disposi de recursos suficients per a garantir l’anivellament i la
solidaritat a les altres comunitats autònomes, a fi que els serveis d’educació, de sanitat i
altres serveis socials essencials de l’estat del benestar prestats pels diferents governs
autonòmics puguin assolir nivells similars al conjunt de l’Estat, sempre que portin a terme un
esforç fiscal també similar. De la mateixa manera, la Generalitat rep recursos, si escau, dels
mecanismes d’anivellament i de solidaritat. Els nivells esmentats són fixats per l’Estat.
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4. La determinació dels mecanismes d’anivellament i de solidaritat s’ha de fer d’acord amb el
principi de transparència, i se n’ha d’avaluar el resultat quinquennalment.
5. L’Estat ha de garantir que l’aplicació dels mecanismes d’anivellament no alteri en cap cas
la posició de Catalunya en l’ordenació de rendes per capita entre les comunitats autònomes
abans de l’anivellament.

El nou Estatut garanteix inversions estatals a Catalunya
Disposició addicional tercera
1. La inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de
compensació interterritorial, s’ha d’equiparar a la participació relativa del producte
interior brut de Catalunya amb relació al producte interior brut de l’Estat per un
període de set anys. Aquestes inversions poden emprar-se també per l’alliberament
de peatges o la construcció d’autovies alternatives.
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