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TÍTOL SOBRE EL FINANÇAMENT DE CATALUNYA 

 

 

Art. 1. Disposicions generals.  

 

1. La Generalitat de Catalunya disposa d’una Hisenda 

autònoma i dels recursos financers suficients per fer 

front a l’adequat exercici del seu autogovern.  

2. Les relacions fiscals i financeres entre la Generalitat 

de Catalunya i l’Estat es regulen  pel sistema d’Acord 

Econòmic previst en el present Estatut.  

3. La Generalitat de Catalunya gaudeix de plena autonomia 

de despesa per tal de poder aplicar lliurement els seus 

recursos d’acord amb les directrius polítiques i socials 

determinades per les seves institucions d’autogovern. 

4. La Generalitat de Catalunya disposa de potestat 

normativa en relació a la regulació del règim tributari, 

d’acord amb el que s’estableix en aquest Estatut. 

5. La Generalitat de Catalunya disposa d’un sistema i d’una 

administració tributària pròpies.  

6. L’exercici de les competències fiscals i financeres 

reconegudes en aquest Estatut no poden ser limitades per 

cap llei o norma de l’Estat. 
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Capítol primer.  

El règim d’Acord Econòmic. 

 

 

Article 1. Disposició general. 

 

El règim d’Acord Econòmic entre la Generalitat de Catalunya 

i l’Estat estableix les  bases de les relacions de caràcter 

fiscal entre ambdues administracions, i es desenvoluparà de 

manera bilateral mitjançant una llei paccionada.   

 

 

Article 2. Principis de l’Acord Econòmic. 

 

L’Acord Econòmic s’articula entorn dels principis següents: 

 

a) La Generalitat de Catalunya estableix el seu propi 

règim tributari respectant el principi de solidaritat 

fixat a la Constitució Espanyola,  l'estructura 

general impositiva de l'Estat i les normes de 

coordinació, harmonització fiscal i col·laboració amb 

l’administració tributària de l'Estat, que 

s'estableixin en aquest Estatut. 

 

b) Correspon exclusivament al Parlament de Catalunya la 

potestat pròpia de la Generalitat, d’establir i 

exigir els impostos, taxes i contribucions especials, 

així com la fixació de recàrrecs. 
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c) La gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots 

els tributs dins del territori de Catalunya correspon 

a la Generalitat , sens perjudici de les competències 

que en aquesta matèria s’atribueixin als ens locals. 

 

d) L’aportació econòmica de Catalunya a l’Estat es fixa 

a través de la Quota de Contribució regulada en el 

present Estatut.  

 

e) La Generalitat de Catalunya gaudeix del mateix 

tractament fiscal que la llei estableixi per a 

l’Estat.  
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Article 3. La Quota de Contribució. 

 

1. Catalunya aporta anualment a l’Estat una quota global de 

contribució  integrada per la suma de les quantitats que, 

d’acord amb el que es decideixi en el marc de la Comissió 

mixta d’assumptes econòmics i fiscals, cobreixin : 

 

a) La part proporcional de les càrregues reals de 

l’Estat que corresponguin a la provisió de serveis 

o a l’exercici de competències no assumides de 

manera efectiva per la Generalitat de Catalunya. 

Com a norma general, el càlcul de la 

proporcionalitat es realitza atenent a criteris de 

població.  

 

b) La quantitat que es determini  per tal de donar un 

adequat compliment al principi de solidaritat 

interterritorial previst a la Constitució. Aquesta 

quantitat es justifica només en la mesura que la 

renda per càpita a Catalunya sigui superior a la de 

la resta de l’Estat. En conseqüència, la seva 

determinació s’haurà de fer en funció de l’evolució 

de les dues rendes per càpita comparades.  



 

 5  

 

2. La quota global de contribució inicial, acordada per la 

Comissió mixta d’assumptes econòmics i fiscals, s’aprovarà 

per llei paccionada. Igualment s’aprovarà per llei, cada 

cinc anys i previ acord de la Comissió mixta, la 

metodologia de determinació de les successives quotes de 

contribució, els criteris d’actualització periòdics i la 

quota del primer any del quinquenni, d’acord amb el 

principis generals recollits en aquest Estatut i en la llei 

paccionada que desenvolupi el sistema d’Acord Econòmic. 

 

3. La part de la Quota de Contribució vinculada a donar 

compliment al principi de solidaritat interterritorial no 

pot ser superior, en cap cas, a una quantitat equivalent al 

-% del producte interior brut de Catalunya.  
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Capítol segon.  

L’Administració Tributària de Catalunya 

 

Article 1. L’Agència Tributària de Catalunya. 

 

1. La gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció 

de tots els tributs meritats a Catalunya correspon a 

l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de les 

competències que en aquesta matèria s’atribueixin als 

ens locals. 

 

2. L’Agència es crearà per llei del Parlament de Catalunya 

i disposarà de plena capacitat i atribucions per a 

l’organització i l’exercici de les funcions esmentades 

en l’apartat anterior, sens perjudici de la 

col·laboració que pugui acordar amb l’Administració 

tributària de l’Estat. 

 

3. L’Agència Tributària de Catalunya pot exercir per 

delegació dels municipis les funcions de gestió 

tributària atribuïdes als ens locals. 

 

 

Article 2. Òrgans economicoadministratius. 

 

La Generalitat de Catalunya assumeix, mitjançant els seus 

propis òrgans economicoadministratius, la revisió en via 

administrativa de les reclamacions que els contribuents 

puguin interposar contra els actes de gestió tributària 

dictats per l’administració tributària de Catalunya.  
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Capítol tercer.  

Comissió mixta d’assumptes econòmics i 

fiscals 

 

 

Article 1. Disposició general.  

 

Correspon a una Comissió Mixta integrada, en igual nombre, 

per representants de la Generalitat i de l'Administració 

General de l'Estat : 

 

a) L’establiment dels mecanismes de compensació dels 

efectes negatius que sobre la Hisenda de la 

Generalitat poden suposar les actuacions de l'Estat o 

de la Unió Europea, en tant que legisladors en matèria 

tributària, o l'adopció de mesures d’interès general 

que puguin fer recaure sobre Catalunya obligacions no 

previstes en el moment d'aprovar el Règim d’Acord 

Econòmic. 

 

b) La determinació de la metodologia per fixar la Quota 

de Contribució així com la seva quantificació inicial. 

En aquest sentit, promourà l’elaboració de la balança 

fiscal entre Catalunya i l’Estat.  

 

c) La resolució de les discrepàncies que, en matèria 

d’interpretació de les normes tributàries, resultessin 

de l’aplicació del règim d’Acord Econòmic. 

 

 



 

 8  

d) Proposar les modificacions del Règim d’Acord Econòmic. 

 

e) La determinació del percentatge de participació de 

Catalunya en la distribució dels fons estructurals 

europeus i de la resta de recursos provinents de la 

Unió Europea. 

 

f) Qualsevol altra que li atribueixi la seva llei de 

creació. 
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Capítol quart.  

Hisenda, pressupostos de la Generalitat i 

endeutament. 

 

 

Article 1. La Hisenda de la Generalitat.  

 

La Hisenda de la Generalitat de Catalunya es constitueix 

amb: 

 

a) Els rendiments procedents del seu propi règim 

tributari. 

b) Els ingressos procedents del Fons de Compensació 

Interterritorial i d'altres assignacions previstes a 

la Constitució, si s’escau. 

c) Altres transferències i assignacions amb càrrec dels 

Pressupostos Generals de l'Estat. 

d) Els rendiments del patrimoni de la Generalitat. 

e) Els ingressos de dret privat. 

f) El producte d'emissió de deute i de les operacions de 

crèdit. 

g) Els ingressos procedents de multes i sancions en 

l'àmbit de les seves competències. 

h) Els recursos procedents de la Unió Europea i de 

programes comunitaris. 

i) Qualsevol altre recurs que pugui establir-se en virtut 

del que es disposa en aquest Estatut i en la 

Constitució. 
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Article 2. Els pressupostos de la Generalitat.  

 

1. Correspon al Consell Executiu  l’elaboració i aplicació 

del pressupost de la Generalitat, i al Parlament el seu 

examen, esmena, aprovació i control. 

 

2. El pressupost de la Generalitat de Catalunya té caràcter 

anual i inclou la totalitat de les despeses i les 

previsions d’ingressos de la Generalitat i dels 

organismes, institucions i empreses que en depenguin. 

També s’hi consigna l'import dels beneficis fiscals que 

afectin els tributs recaptats a Catalunya. 

 

3. Si la Llei de pressupostos no està aprovada abans del 

primer dia de l’exercici econòmic corresponent, els 

pressupostos de l’exercici anterior restaran prorrogats 

automàticament fins que s’aprovin els nous. 

 

4. La Llei de pressupostos no pot crear tributs. Podrà 

modificar-los si una llei tributària substantiva ho va 

preveure. 

 

5. La col·laboració i coordinació de la política 

pressupostària de Catalunya amb la de l’estat, a 

l’efecte de garantir l’estabilitat econòmica i 

pressupostària, es duu a terme de manera bilateral i els 

conflictes i discrepàncies que es puguin plantejar seran 

resolts per la Comissió mixta  d’assumptes econòmics i 

fiscals. 
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Article 3. L’endeutament. 

 

1. La Generalitat pot emetre deute públic i contraure 

crèdit amb l’autorització prèvia d’una llei del 

Parlament. 

 

2. La Generalitat té plena autonomia per a l’adopció de les 

decisions a què es refereix l’apartat anterior 

respectant, en el seu cas, els mateixos límits materials 

establerts per a l’estat en aquest àmbit. 

 

3. Els títols emesos per la Generalitat tenen la condició 

de fons públics a tots els efectes i gaudeixen dels 

mateixos beneficis i condicions que el deute públic de 

l’estat 

 

 

Article 4. Tractament fiscal de la Generalitat. 

 

La Generalitat de Catalunya i els seus organismes, 

institucions, ens i empreses gaudeixen del mateix 

tractament fiscal que la llei estableix per a l’estat. 

 

 

Article 5. El Cadastre. 

 

Correspon a la Generalitat la formació, conservació, 

renovació i revisió del cadastre immobiliari a Catalunya, 

així com  la direcció de les tasques de gestió cadastral 

que li son atribuïdes. 
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Capítol cinquè.  

El patrimoni de la Generalitat.  

 

 

Article 1. Disposició general. 

 

1. El patrimoni de la Generalitat està integrat per: 

 

a. Els béns de domini públic i patrimonials que 

integren el patrimoni de la Generalitat en el 

moment d’aprovar-se l’Estatut 

 

b. Els béns de domini públic i patrimonials que li 

siguin traspassats per l’Estat com a conseqüència 

de les competències assumides en virtut del present 

Estatut i d’altres normes complementàries 

 

c. Els béns que la Generalitat adquireixi per 

qualsevol títol jurídic vàlid 

 

2. La Generalitat té competència exclusiva per a establir 

el règim jurídic del seu patrimoni i per a realitzar 

totes les actuacions d’administració, conservació i 

defensa. 
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Capítol sisè.  

Finançament local. 

 

 

Article 1. Disposició general.  

 

1. La Generalitat té competència exclusiva en matèria de 

finançament local. Aquesta competència inclou, en tot 

cas, la regulació dels tributs locals i dels criteris de 

distribució de les participacions a càrrec del 

pressupost de la Generalitat. 

 

2. La Generalitat garanteix la suficiència financera dels 

municipis i de les altres entitats locals de Catalunya. 

 

3. Els municipis i les altres entitats locals de Catalunya 

disposen d’autonomia financera i de capacitat tributària 

pròpia en els termes establerts per la Carta europea de 

l’autonomia local, per la llei que desenvolupa el règim 

d’Acord Econòmic i les lleis del Parlament de Catalunya. 

 

4. Els ingressos dels municipis i de les altres entitats 

locals consistents en participacions en el ingressos de 

la Generalitat han de tenir caràcter incondicionat, 

llevat dels casos excepcionals que determini una llei. 
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5. Correspon a la Generalitat de Catalunya la tutela 

financera sobre els ens locals, tot respectant 

l’autonomia que els reconeix la Constitució i el present 

Estatut d’Autonomia.  

 

6. És competència dels municipis i, en el seu cas, de les 

altres entitats locals, la gestió, la liquidació, la 

recaptació i la inspecció dels tributs la competència 

dels quals tinguin atribuïts, sens perjudici de la seva 

delegació en l’Agència Tributària de Catalunya d’acord 

amb el que preveu aquest Estatut. 

 

7. El municipi de Barcelona ha de tenir un règim econòmic i 

fiscal especial establert per llei del Parlament. 
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Disposició transitòria 

 

 

Primera. 

 

Un cop aprovat i publicat el present Estatut, s’estableix 

un període màxim de tres mesos per a que es constitueixi  i 

es reuneixi la Comissió mixta d’assumptes econòmics i 

fiscals.  

 

 

Segona.  

 

La determinació de la Quota de Contribució inicial s’haurà 

de produir en un termini no superior als sis mesos després 

de l’entrada en vigor del present Estatut.  

 


