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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI
1/2008, d’1 de juliol, de mesures urgents en matèria iscal i inancera.
Preàmbul
L’economia catalana està experimentant una clara desacceleració de l’activitat
econòmica, que s’explica principalment per una caiguda molt forta del sector de
la construcció d’habitatges, agreujada per la persistència de les restriccions de
liquiditat del sistema inancer. Davant d’aquest context, el Govern de Catalunya
ha decidit posar en marxa diverses actuacions d’impuls a l’activitat econòmica,
inancera i empresarial amb l’objectiu de contrarestar, atenuar i pal·liar la situació
econòmica catalana actual.
Aquest Decret llei s’emmarca dins de les 42 mesures de dinamització econòmica
i de suport als sectors socials més afectats per la desacceleració que, en data 15
d’abril de 2008, el conseller d’Economia i Finances va presentar al Govern.
L’adopció d’alguna d’aquestes mesures justiica que el Govern faci ús de la facultat legislativa excepcional del decret llei que li reconeix l’article 64 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya; concorre el supòsit de fet que l’habilita a recórrer·hi: la
necessitat extraordinària i urgent. Així, és necessari actuar de manera immediata
i ampliar determinades línies de inançament. D’una banda, s’incrementa el límit
d’endeutament autoritzat a l’Institut Català de Finances; d’altra banda, s’amplia
l’autorització per prestar avals en relació amb operacions de titulització d’actius,
per tal de garantir al sector empresarial l’accés als recursos inancers necessaris per
dur a terme la seva activitat. A més, s’exercita la capacitat normativa reconeguda a
la Generalitat de Catalunya sobre l’impost sobre la renda de les persones físiques,
ja que s’introdueix un beneici iscal en relació amb la rehabilitació de l’habitatge
habitual. Perquè les mesures siguin efectives és necessari que s’apliquin ja en
l’exercici pressupostari del 2008, en especial la mesura iscal que ha de ser aplicable a la liquidació per l’impost de la renda de les persones físiques corresponent a
l’any 2008.
El Decret llei conté tres articles: el primer està dedicat a les operacions d’endeutament a llarg termini; el segon, als avals i, per últim, el tercer, a l’establiment d’una
deducció per la rehabilitació de habitatge habitual. La disposició transitòria determina
l’aplicació d’aquesta deducció ja des de l’1 de gener de 2008 perquè els contribuents
en puguin gaudir en la declaració de l’impost sobre la renda de l’exercici esmentat.
Finalment, tanquen la llei una disposició derogatòria i una de inal.
Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del conseller d’Economia i Finances i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Ampliació del límit d’endeutament de l’Institut Català de Finances
S’incrementa el límit d’endeutament viu de l’Institut Català de Finances per a
l’exercici 2008, que és de 3.500.000.000 d’euros, en 500.000.000 d’euros, de manera
que queda ixat en 4.000.000.000 d’euros.
Article 2
Dels avals
S’incrementa en 300.000.000 d’euros, de manera que queda ixat en 1.500.000.000
d’euros, el límit de l’autorització al Govern, l’any 2008, per prestar avals amb l’objecte de garantir valors de renda ixa emesos per fons de titulització d’actius per a
les petites i mitjanes empreses de les entitats inanceres, constituïts d’acord amb les
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disposicions vigents, a l’empara dels convenis que, en el cas que es consideri convenient, subscriguin el Departament d’Economia i Finances i les societats gestores de
fons de titulització d’actius inscrites en la Comissió Nacional del Mercat de Valors,
amb l’objecte de millorar el inançament de l’activitat productiva empresarial de les
petites i les mitjanes empreses, per a projectes localitzats dins o fora de Catalunya,
i de les corporacions locals catalanes.
Article 3
Deducció per rehabilitació de l’habitatge habitual
En relació a les despeses destinades a la rehabilitació de l’habitatge habitual, els
percentatges de deducció establerts en la lletra a) de l’apartat 2.1 de l’article 1 de
la Llei 31/2002, de 30 de desembre, queden ixats en el 4,95% i el 7,95%, respectivament.
La base màxima d’aquesta deducció s’estableix en l’import aprovat per la Llei de
l’impost sobre la renda de les persones físiques com a base màxima de la deducció
per inversió en l’habitatge habitual.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
El que disposa l’article 3 d’aquest Decret llei és aplicable a partir de l’1 de gener
de 2008.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin
al que estableix aquest Decret llei.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oicial
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 1 de juliol de 2008
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
ANTONI CASTELLS
Conseller d’Economia i Finances
(08.182.134)
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DEPARTAMENT
DE LA VICEPRESIDÈNCIA
ORDRE
VCP/324/2008, de 20 de juny, per la qual s’aproven les bases que han de regir la
concessió d’ajuts Eurodistricte al desenvolupament de projectes de cooperació a
l’Espai Català Transfronterer, en el marc de la col·laboració formalitzada entre la
Generalitat de Catalunya i el Consell General dels Pirineus Orientals.
Vist l’article 4.2.d) del Decret 634/2006, de 27 de desembre, d’estructura del
Departament de la Vicepresidència, que estableix que la Casa de la Generalitat a
Perpinyà depèn de la Direcció General d’Acció Departamental sota la dependència
de la Secretaria General de la Vicepresidència;
Atès l’Acord·marc triennal de cooperació transfronterera signat el 29 de juny de
2006 entre la Generalitat de Catalunya i el Consell General dels Pirineus Orientals,
i el seu Conveni d’aplicació 2007·2008, que preveuen la creació d’un fons econòmic
comú per al desenvolupament de projectes transfronterers i la posada en marxa d’un
servei comú d’ajuda al desenvolupament de projectes transfronterers;
Atès que el 27 de juliol de 2007 es va constituir al municipi de Ceret un comitè de
pilotatge per a la creació de l’Eurodistricte, format per la Generalitat de Catalunya;
el Consell General dels Pirineus Orientals; els ajuntaments de Girona, Figueres,
Perpinyà, Ceret i Prada, i els consells comarcals i les entitats municipalistes de
totes dues bandes, i destinat a potenciar, vertebrar i harmonitzar l’Espai Català
Transfronterer;
Atès que la Casa de la Generalitat a Perpinyà té com a objectiu principal el foment
de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer, es decideix aprovar
unes bases reguladores d’ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació
a l’Espai Català Transfronterer, en el marc de la col·laboració formalitzada entre la
Generalitat de Catalunya i el Consell General dels Pirineus Orientals.
D’acord amb el Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter
bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions;
Atesa l’Ordre del Departament d’Economia i Finances d’1 d’octubre de 1997,
sobre tramitació, justiicació i control d’ajuts i de subvencions;
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l’article
92.3 del Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
ORDENO:
Article únic
Aprovar les bases que han de regir la concessió d’ajuts Eurodistricte al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer, que consten
a l’annex d’aquesta Ordre.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.
Contra aquesta Ordre o les seves bases les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació, segons el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
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