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Balanç de Pla de Govern 2013-2016 

Seguiment a 31 de juliol de 2015 

 

L’11 de juny de 2013 el Govern va aprovar el Pla de Govern 2013-2016 que fixa els eixos i 

objectius de les polítiques que ha de seguir el Govern durant el seu mandat i que s'articula 

al voltant de 7 grans eixos i 77 objectius que donen resposta als reptes del país. 

Tot seguit es recullen les actuacions més destacades portades a terme des de l’inici de 

legislatura fins a 31 de juliol de 2015 en base a aquests eixos i objectius fixats a l’inic del 

mandat. 
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Eix 1. Recuperació econòmica i creació d'ocupació 

Aturar la tendència dels darrers anys en el mercat laboral, frenant la destrucció de 
llocs de treball i avançant en la creació d'ocupació. 
 

EMO El Parlament ha aprovat la Llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei 

d'Ocupació de Catalunya. La nova llei té l'objectiu d'ordenar el sistema d'ocupació 

de Catalunya per garantir un servei públic de qualitat, fonamentat en la coordinació i 

optimització de tots els seus recursos en benefici de persones, empreses, sectors i 

territoris. 

EMO Govern, patronals i sindicats han signat l'acord pel diàleg social permanent. El 

mes d'abril del 2014 es va signar un document consensuat entre tots els agents amb 

un conjunt de mesures de caràcter urgent destinades a pal·liar els efectes de la crisi 

sobre l'ocupació, el nivell de benestar de les persones i la supervivència del teixit 

empresarial. Aquestes mesures s'han recollit en dos plans de xoc, que, només per al 

2014, van comportar partides extraordinàries de més de 500 milions d'euros. El 

segon paquet de mesures van orientades a l'impuls de la competitivitat econòmica 

del país, a través d'actuacions que es duran a terme a mitjà i llarg termini. Fruit 

d'aquest Acord s'han assolit la majoria de les mesures dels plans de xoc i s'ha 

avançat en les accions a mig termini. 

EMO S'ha signat un acord de col·laboració entre la Generalitat i les 4 diputacions en 

matèria d'ocupació. Fruit d'aquesta col·laboració, les parts signants estan treballant 

plegades per fomentar la creació d'ocupació en tot el territori. Els programes que 

s'impulsaran al llarg del 2015 seran els plans d'ocupació, dotats amb uns 140 

milions d'euros i amb la previsió unes 18.500 persones accedeixin a un contracte de 

treball. 

EMO El Govern ha reestructurat el SOC per modernitzar el sistema públic 

d'ocupació i donar una millor resposta integrada a les necessitats de 

treballadors i empreses. Les claus de la reestructuració són la modernització del 

sistema públic d'ocupació, de les estructures administratives i la visió integrada de 

les polítiques d'ocupació, més properes al territori. Es creen noves àrees 

específiques per a joves, empreses i també de verificació, supervisió i justificació de 

les polítiques actives d'ocupació. 

EMO La Generalitat destinarà més de 332 milions d'euros per lluitar contra l'atur el 

2015. Les persones en atur de llarga durada, les majors de 45 anys sense ocupació, 

el col·lectiu de joves i les persones en risc d'exclusió seran les  principals 

beneficiàries dels programes d'aquesta edició. Els 332 milions d'euros destinats a la 

lluita contra l'atur provenen de la Conferència Sectorial (gairebé 212 milions 

d'euros); Fons Propis i del Fons Social Europeu (41 milions d'euros), i del Programa 

Garantia Juvenil (79 milions d'euros). 

EMO El Govern impulsa l'elaboració d'un programa específic i integral per combatre 

l'atur de les persones més grans de 45 anys per al 2015. El projecte, denominat 

Grans Actius, té un pressupost de 50 milions d'euros i preveu beneficiar 30.000 

persones. El programa combina: ajuts a la contractació, plans de formació i 
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acreditació de competències, com a mesures més destacades.     

EMO La Generalitat ha aprovat una ordre perquè el SOC pugui treballar la 

intermediació laboral amb agències de col·locació privades per a determinats 

col·lectius. La col·laboració publico privada d'aquesta iniciativa pretén aconseguir 

una millora dels mecanismes d'intermediació laboral per fomentar les oportunitats 

d'accés a una ocupació per part de les persones desocupades amb dificultats 

d'inserció laboral, i és un complement de la intermediació que es fa i es continuarà 

fent des de les Oficines de Treball de la Generalitat. Per desenvolupar aquesta 

actuació el Govern hi destinarà 3.561.000 euros procedents dels pressupostos de 

l'Estat. Es preveu, en aquesta primera convocatòria, que les agències puguin 

atendre unes 10.000 persones aturades. 

EMO La Generalitat ha avançat per tercer any consecutiu 33,4 milions d'euros de 

fons propis per garantir la inserció sociolaboral de les persones amb 

discapacitat. Aquests ajuts es financen amb fons de la Conferència Sectorial 

d'Ocupació i d'Afers Laborals que encara no s'ha reunit i, per tant, no s'han assignat 

i distribuït els fons finalistes corresponents a l'any 2015. Amb aquesta aportació, la 

Generalitat podrà garantir el pagament del 50% del Salari Mínim Interprofessional 

dels treballadors amb discapacitat dels centres especials de treball (CET). 

EMO La Generalitat ha destinat més de 45 milions d'euros a la formació de persones 

en situació d'atur . El 2014, les accions de formació van estar dissenyades per 

facilitar la reinserció laboral i aconseguir una qualificació professional acreditable i 

reconeguda en el món del treball. Els col·lectius prioritaris: joves, discapacitats i 

majors de 45 anys.  

EMO El Govern impulsa el programa Treball i Formació destinat a les persones 

desocupades sense prestacions. En aquest programa, i per a l'any 2014,  el 

departament hi va destinar 17,9 milions d'euros i se'n beneficiaren unes 2.115 

persones aturades. 

EMO La Generalitat ha destinat més de 26,9 milions d'euros al programa "Treball als 

Barris". Aquesta iniciativa del Servei d'Ocupació de Catalunya permetrà atendre 

unes 13.000 persones en situació d'atur i exclusió social i 2.250 persones han 

accedit a un contracte de treball mitjançant accions que combinen formació i 

contractació. 

EMO La Generalitat va destinar 7,2 milions d'euros per implementar programes de 

suport al desenvolupament local al 2014. El pressupost va dirigir-se a les 

convocatòries del Projecte "Treball a les 7 comarques"; el Programa d'Agents 

d'Ocupació i desenvolupament local; el Programa de suport i acompanyament a la 

planificació estratègica. 

PRE El CAREC lliura al Govern un informe sobre els reptes i riscos de l'actual fase 

de recuperació econòmica. El document vol centrar la seva atenció en aquells 

aspectes que cal tenir en compte a fi de preservar i seguir aprofundint en els 

reequilibris assolits en la balança exterior, per a la millora de la competitivitat i el 

dinamisme de les exportacions. Perfila tres escenaris com a possible marc de 
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creixement de l'economia catalana en el moment de la recuperació i conclou que les 

actuacions que estimulin el potencial exportador oferirien un procés de creixement 

més sòlid i sostenible que altres accions excessivament centrades en l'impuls de la 

demanda interna. Fa recomanacions específiques en la línia de facilitar un 

creixement equilibrat i sostenible, amb propostes sobre la fiscalitat, el finançament 

empresarial, la competitivitat, i la cohesió social. I assenyala com a fites de 

referència la reducció de l'atur, la preservació del saldo positiu de la balança 

comercial, la millora de la posició exterior neta; i el manteniment dels objectius de 

consolidació fiscal (dèficit i endeutament públics).  

EMO La Generalitat ha destinat 18 milions d'euros a la formació contínua dels 

treballadors catalans. El Consorci per a la Formació Contínua, amb el vistiplau dels 

agents econòmics i socials, van aprovar les subvencions de 2014. La iniciativa 

s'emmarca en l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació (2012-2020), que té l'objectiu 

de millorar l'ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses 

catalanes. El 2013, s'hi van destinar un total de 21,2 milions d'euros. 

EMO La Generalitat destina 5 milions d'euros per orientar les persones en situació 

d'atur. El Departament d'Empresa i Ocupació va destinar 5.039.500 euros a la 

convocatòria d'ajuts per al 2014. Les accions d'orientació i acompanyament fetes a 

través de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació van beneficiar unes 16.000 

persones en situació d'atur. En la convocatòria del 2014  es van destinar un 66,6% 

més de recursos que la de l'any 2013. 

EMO La Generalitat ha ampliat la xarxa d'espais de recerca intensiva de feina amb 

34 nous centres per tot Catalunya. Aquests 34  Espais tenen la finalitat d'accelerar 

la incorporació al mercat de treball de les persones en situació d'atur. El 

Departament d'Empresa i Ocupació va destinar el 2013, 2,1 milions d'euros per 

aquest programa, que gestionen ajuntaments i entitats privades. A la convocactòria 

2014, s'hi van  destinar prop de 1,8 milions d'euros. Es calcula que en cada un 

d'aquests Espais es dóna suport i orientació laboral a mil persones. 

EMO La Generalitat ha prorrogat per tercer any la contractació dels 110 orientadors 

laborals de les oficines de treball fins a desembre de 2015. D'aquesta manera es 

manté el reforçament dels serveis d'orientació per incrementar les possibilitats de 

trobar feina a les persones en atur. Aquests 110 professionals centren la seva 

activitat en la presentació de la cartera de serveis del SOC identificació dels factors 

d'ocupació, assessorament grupals i individuals, orientació professional i cerca de 

feina i intermediació laboral, així com serveis a les empreses. 

EMO La Generalitat ha creat el portal MonCat per facilitar als ciutadans catalans les 

seves decisions migratòries. Aquesta iniciativa és pionera a nivell europeu i pretén 

ajudar els ciutadans a fer possible els seus projectes migratoris i facilitar en cada 

moment el procés de tornar, de quedar-se o de marxar. 

ENS S'ha creat un projecte per millorar la integració laboral de persones amb 

discapacitat. El projecte WorkLink té per objectiu reconèixer l'experiència laboral de 

persones amb necessitats específiques per facilitar-ne la integració i augmentar les 

seves oportunitats per accedir al món laboral. Actualment, un 55% de les persones 
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amb discapacitat no posseeix cap acreditació de les seves competències. El 

projecte servirà per orientar i assessorar les persones amb discapacitat, estimular-

ne el creixement personal i professional, reconèixer acadèmicament unitats 

formatives i acreditar unitats de competència adquirida. 

PRE El Govern  i els ajuntaments de Cornellà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i 

Gavà han signat un protocol de col·laboració per al desenvolupament 

econòmic i la cohesió social. El contingut de l'acord està centrat en 45 actuacions 

concretes organitzades en quatre grans àmbits: promoció econòmica, per atraure 

activitat a la zona sense oblidar l'activitat implantada; formació en eixos estratègics 

per augmentar el grau d'ocupabilitat de les persones; atenció social, per afrontar les 

situacions d'emergència com a garantia de la cohesió i la integració i, finalment, la 

col·laboració institucional i l'agilització administrativa per millorar l'atractivitat dels 

quatre municipis. 

 

Reduir la taxa d'atur juvenil 
 

EMO La Generalitat destinarà 240 milions d'euros al Pla de Garantia Juvenil en els 

propers 7 anys, per donar cobertura a 111.000 joves catalans. Aquesta quantitat 

és la combinació de recursos propis i del Fons Social Europeu, i permetrà donar 

cobertura a 111.000 joves catalans de 16 a 25 anys. D'aquesta manera es dóna 

compliment al mandat europeu d'oferir feina, pràctiques o formació als joves que 

estiguin quatre mesos a l'atur. A Catalunya ja s'han iniciat les primeres actuacions: 

a) difusió del programa, b) accions de formació en llengües i TIC i c) la creació de la 

xarxa d'impulsors del programa per teixir el pla per tot el territori. 

EMO S'han posat en marxa noves accions de la Garantia Juvenil per beneficiar 

33.000 joves aturats durant el 2015. La Garantia Juvenil (GJ) pretén reduir l'atur 

juvenil i l'abandonament prematur dels estudis, i compta amb un pressupost de 241 

milions d'euros fins al 2020, dels quals Empresa i Ocupació n'inverteix 80 enguany. 

Prop de 8.300 joves catalans, de 16 a 24 anys, que ni estudien ni treballen, s'han 

inscrit fins ara a la GJ. 

EMO El Govern impulsa el Pla Inserjoves . Aquest programa, que es va desenvolupar 

entre els anys 2013 i 2014 va tenir un pressupost de 50 milions d'euros. Les accions 

eren per accedir a un contracte de treball a través dels programes 'Joves per 

l'Ocupació' i 'Fem Ocupació per a Joves'. Aquestes accions a partir del 2015, es 

faran sota el marc de la Garantia Juvenil. 

EMO La Generalitat destina 4 milions d'euros al programa  'Forma i Insereix' dirigit a 

2.000 persones en situació d'atur el 2014. El programa, que va augmentar la seva 

dotació en 1 milió respecte al 2013, prioritza les persones menors de 30 anys, amb 

dificultats d'inserció o que hagin exhaurit totes les prestacions. 

EMO S'ha iniciat el programa 'Aprenent i treballant', que permetrà a uns 250 joves 

simultaniejar formació i treball remunerat. Aquest programa pilot, adreçat a joves 

aturats menors de 30 anys i amb baixa qualificació, facilita que les empreses 

s'impliquin en el procés d'aprenentatge d'aquestes persones, a les quals 
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contractaran i pagaran un sou pel temps efectiu que treballin en els seus centres 

productius. Una vegada els joves hagin seguit un itinerari d'un mínim d'un any 

rebran un Certificat de Professionalitat com a acreditació oficial de la formació 

rebuda. 

EMO La Generalitat destinarà 200.000 euros per subvencionar les pràctiques no 

laborals per joves en atur amb compromís de contractació. El Servei d'Ocupació 

de Catalunya (SOC) ha destinat 200.000 euros a la concessió de subvencions a les 

empreses que hagin subscrit convenis de col·laboració amb el SOC per a la 

realització de pràctiques no laborals de joves amb compromís de contractació. Les 

pràctiques no laborals són realitzades per joves de 18 a 25 anys en situació d'atur, 

que tinguin qualificació professional en l'àmbit educatiu o laboral però nul·la o 

escassa experiència laboral. 

EMO El Consell de Relacions Laborals ha creat un grup de treball sobre l'atur 

juvenil. La finalitat  d'aquest grup de treball és promoure la concertació social al 

voltant del problema laboral que afecta el col·lectiu de persones joves, amb un atur 

molt per sobre de la mitjana de la població de Catalunya. 

 

Facilitar instruments financers al teixit empresarial català per millorar la seva 
competitivitat 
 

ECO L'ICF ha facilitat l'accés al finançament, mitjançant préstecs i avals, a 11.828 

empreses (98% pimes i autònoms) per un import de 3.367 milions d'euros des 

del 2011. Concretament, en el primer semestre de 2015 ha realitzat 1.105 

operacions per un import de 343,2 milions d'euros.  L'ICF va tancar el 2014 amb un 

volum d'activitat de 733 milions d'euros (+18% respecte el 2013), facilitant 

finançament a 1.642 empreses (+40% que l'any 2013), un 96% de les quals, pimes i 

autònoms; a través d'aquest finançament, el grup ICF ha contribuït a crear i/o 

mantenir més de 63.000 llocs de treball. El 2013, l'ICF va facilitar l'accés al 

finançament, mitjançant préstecs i avals, a prop de 1.200 empreses -el 97% pimes i 

autònoms- per un import global de 620 milions d'euros.   

ECO L'ICF llança noves línies específiques de préstecs, en col·laboració amb 

diversos departaments. Línies per a projectes de reactivació industrial que 

impliquin la creació d'ocupació (20 milions d'euros); innovació, internacionalització i 

industrialització (100 milions d'euros); teixit cultural català (20 milions d'euros); 

empreses de continguts i serveis digitals interactius (1,5 milions); economia social i 

cooperativa (8 milions d'euros); sectors agrari i agroalimentari (32 milions); pimes i 

autònoms dels sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari (20 

milions); sectors afectats pels danys meteorològics (Turisme -5 milions- i Agricultura 

-5 milions-); i rehabilitació i renovació dels establiments hotelers de Catalunya (entre 

40 i 50 milions). El 2015 s'ha renovat i ampliat (fins a 62 milions d'euros) la línia de 

finançament "Agrocrèdit" i s'ha renovat la d'emprenedors, autònoms i comerços (21 

milions d'euros);  

ECO L'ICF participa en diversos fons de capital risc i de capital llavor. Al llarg del 

primer semestre de 2015, l'ICF -mitjançant el fons Capital Expansió- i Caixa Innvierte 
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Industria han coinvertit en la pime catalana Plásticos Compuestos, en el marc d'una 

ronda de finançament de 5 milions d'euros.  En el 2014, l'ICF va comprometre la 

seva participació en el fons Suma Capital Growth, al qual preveu aportar fins a 15 

milions d'euros per impulsar la internacionalització i consolidació de pimes 

catalanes; va participar amb 2 milions d'euros en el nou fons de capital risc Caixa 

Innvierte BioMed II impulsat per "la Caixa" i el CDTI; i per últim, el fons BCN Emprèn 

-gestionat per l'ICF Capital- va invertir juntament amb Caixa Capital Risc i els 

laboratoris Ferrer 1,7 milions d'euros a Genmedica Therapeutics. L'any 2013, l'ICF 

va comprometre un milió d'euros en els fons de capital llavor Venturcap II i Inveready 

Biotech II SCR per donar suport i impulsar l'emprenedoria en els àmbits de la 

biotecnologia i les TIC. 

ECO L'ICF activa una línia de finançament per a emprenedors, autònoms i 

comerços. L'ICF ha renovat la línia de finançament per a emprenedors autònoms i 

comerços (Línia Emprèn) que des del 2012 ofereix en col·laboració amb el DEMO i 

el CCAM. L'objectiu d'aquesta línia, dotada amb més de 21 milions d'euros per 

aquest any 2015, és facilitar l'accés al finançament per projectes d'inversió i/o 

circulant a emprenedors, autònoms, micro i petites empreses i, en determinades 

activitats de comerç i serveis, també a les mitjanes empreses. L'ICF aporta els 

recursos; Banc Sabadell i CaixaBank comercialitzen la línia; i el Departament 

d'Empresa i Ocupació de la Generalitat assumirà el 70% del risc dels préstecs, 

destinats a finançar projectes d'inversió i/o circulant.  A través d'aquesta línia, des de 

2012, s'han finançat 1.156 projectes d'emprenedors, autònoms i comerços per un 

import global 63,5 milions d'euros.   

ECO L'ICF i Avalis han signat un conveni amb Crea SGR per facilitar l'accés al 

finançament al sector cultural català. Fruit de l'acord, totes tres entitats podran 

concedir avals de manera conjunta a les empreses i/o autònoms catalans de l'àmbit 

de la creació, l'oci i l'entreteniment perquè puguin accedir amb més i millors 

garanties al finançament bancari. El conveni també preveu que l'ICF pugui finançar 

directament  les empreses i/o autònoms del sector, amb l'aval individual i/o conjunt 

de les dues societats de garantia recíproca, en el cas que l'activitat de l'empresa 

tingui el domicili social a Catalunya. 

EMO La Generalitat ha signat un conveni de patrocini amb les cinc plataformes de 

crowdlending i invoice trading que existeixen a Catalunya (Arboribus, 

Loanbook, Ecrowd Invest, Finanzarel i Novicap), per donar suport a les 

plataformes de finançament alternatiu catalanes per fer créixer la seva 

activitat.  

EMO La 2a edició del Catàleg de Finançament Alternatiu recull 85 proveïdors de 

fons no bancaris perquè les empreses aconsegueixin finançament. La 2a edició 

de la publicació, elaborada per ACCIÓ, augmenta en 31 el nombre de proveïdors de 

fons respecte l'anterior i incorpora dues noves eines: l'invoice trading i el 

crowdlending. El primer Catàleg de Finançament Alternatiu no bancari adreçat a 

pimes es va presentar al setembre del 2014. 

EMO La Generalitat ha posat en marxa el programa de Tecnobons per impulsar la 

innovació tecnològica en les empreses de petita dimensió. És un projecte pioner 
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a Catalunya de finançament a la innovació que funciona com un cupó: l'empresa 

rebrà un Tecnobo que podrà bescanviar per un servei tecnològic concret amb un 

proveïdor acreditat per ACCIÓ.  

ECO L'ICF capta 139 milions d'euros en un any a través del programa de pagarés. El 

programa va arrencar el març del 2013 amb l'objectiu de destinar-los a finançar 

projectes d'inversió i/o circulant de pimes i autònoms. Les dades a finals del 2013 

eren lleugerament inferiors: 110 milions emesos, dels quals un 53% es van col·locar 

entre clients de banca privada i el 47% van ser adquirits per part d'inversors 

institucionals. 

ECO L'ICF i el BEI finançaran les pimes catalanes amb 300 milions d'euros. El BEI 

ha concedit en el segon trimestre 2014 un préstec de 150 milions a l'ICF destinat a 

incrementar el finançament per a les pimes de Catalunya. L'ICF hi aportarà 150 

milions addicionals, amb l'objectiu d'estimular el creixement econòmic i crear 

ocupació. El préstec del BEI oferirà finançament en condicions favorables d'interès i 

llarg termini, que l'ICF traslladarà als beneficiaris finals dels préstecs.  

ECO L'agència de qualificació Standard and Poor's (S&P) manté el ràting de 

l'Institut Català de Finances (ICF) i millora la perspectiva de negativa a estable. 

S&P ha millorat la perspectiva del deute de l'ICF de negativa a estable i, al mateix 

temps, ha mantingut sense canvis la qualificació del deute a llarg i curt termini en BB 

i B, respectivament. Aquesta puntuació, la mateixa que l'agència va donar a la 

Generalitat el passat mes de maig, és la millor que ha rebut l'ICF des de l'inici de la 

crisi l'any 2008. A més, amb aquest ràting l'ICF s'equipara a les qualificacions que 

tenen actualment altres entitats del sector. 

ECO L'ICF ha participat a Brussel·les en una jornada de treball sobre el rol de la 

banca pública a nivell europeu. La European Association of Public Banks (EAPB) 

ha convidat l'ICF a presentar la seva experiència com a entitat financera pública, 

juntament amb d'altres bancs públics i entitats financeres públiques d'Alemanya, 

Holanda i Hongria. En el debat també hi han participat membres de la Comissió 

Europea i diputats del Parlament Europeu. 

ECO L'ICF i "la Caixa" han coinvertit en una pime catalana del sector químic en el 

marc d'una ronda de finançament de 5 milions d'euros. Es tracta d'una 

coinversió en capital risc, feta a través dels fons Capital Expansió i Caixa Innvierte 

Industria, en l'empresa Plásticos Compuestos, una empresa familiar del sector de la 

"química fina" que fabrica per a la indústria transformadora del plàstic. Aquest 

finançament permetrà a l'empresa abordar un ambiciós pla de creixement i 

internacionalització, incrementar un 66% la capacitat productiva i augmentar més 

d'un 50% la xifra de negoci en els propers 3 anys. La inversió a Plásticos 

Compuestos és la segona operació que realitza el fons Capital Expansió, que ja 

compta en el seu portfoli amb Aïta, empresa de complements de moda. 

ECO CaixaBank i l'Institut Català de Finances (ICF) han finançat 2 milions d'euros al 

Centre Tecnològic de Manresa (CTM). CaixaBank lidera l'operació, cofinançada 

per l'entitat financera i l'ICF a parts iguals, amb l'aportació d'1 milió d'euros cadascú. 

El préstec es destinarà al finançament a llarg termini del deute del CTM, ubicat al 
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Parc Tecnològic de la Catalunya Central. El finançament també compta amb l'aval 

de la societat de garantia recíproca catalana, Avalis de Catalunya SGR, que 

assumeix una tercera part del risc creditici de l'operació. 

ECO L'ICF finança dues noves start-up catalanes mitjançant la línia de coinversió 

amb Business Angels d'IFEM. Concretament l'ICF ha concedit dos préstecs 

participatius de 100.000 euros cada un a GYM FOR LESS i a GEENAPP. Amb 

aquestes dues noves inversions, l'ICF ja ha finançat amb aquesta línia de 

cofinançament públic-privat, un total de 32 start-up per un import de 4,1 milions 

d'euros. A aquest import, s'hi han de sumar els 8,9 milions d'euros aportats per 

altres inversors provinents de diverses xarxes de Business Angels. 

ECO L'ICF finança amb 1 milió d'euros 6 pimes catalanes que han participat en els 

fòrums d'inversió promoguts per Foro Capital Pymes. L'entitat financera pública 

catalana ha finançat els projectes empresarials de capitalització, creixement, 

innovació i/o internacionalització d'aquestes 6 pimes mitjançant la concessió de 6 

préstecs per un import global de 890.000 euros i dos avals financers per un import 

global de 168.000 euros. Per sectors, tres d'aquestes pimes són industrials, dues del 

sector TIC i una del sector audiovisual. 

ECO La Generalitat impulsa una línia de finançament amb condicions preferents per 

a les empreses hoteleres. Aquestes empreses es podran beneficiar d'una 

bonificació del 2,2% en el tipus d'interès aplicat en els préstecs concedits, amb 

l'objectiu d'afavorir les inversions que permetin rehabilitar i renovar els seus 

establiments i millorar la seva competitivitat. Els fons per bonificar els tipus d'interès 

procedeixen de l'Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET). A través 

d'aquesta línia de finançament es preveu mobilitzar entre 40 i 50 milions d'euros 

d'inversió. 

ECO Agricultura i l'ICF renoven i amplien fins a 62 milions d'euros la línia de 

finançament "Agrocrèdit". Impulsada per Agricultura el 2014, es tracta d'una línia 

de préstecs específica per a empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del 

sector de la pesca i l'aqüicultura per finançar inversions, necessitats de circulant i 

capitalitzacions de les pròpies empreses. Els recursos per aquesta línia de 

finançament els aporta l'ICF. Les operacions creditícies aprovades a través 

d'aquesta línia compten amb l'assumpció de risc del 80% per part del Departament 

d'Agricultura. 

ECO Les empreses culturals catalanes han obtingut en any i mig un total de 

7.097.430 euros gràcies a l'acord entre el Departament de Cultura i l'ICF. 

Aquesta col·laboració té l'objectiu de facilitar l'accés al finançament a través de dues 

línies: els préstecs per inversió en actius i circulant i els préstecs participatius. Des 

de l'1 d'agost de 2013 fins al 10 de desembre de 2014 s'han concedit un total de 41 

préstecs per inversió en actius i circulant a 40 empreses o entitats i s'han atorgat 

500.000 euros per a 6 projectes d'emprenedoria cultural gràcies als préstecs 

participatius. 

ECO L'Institut Català de Finances (ICF) participa en la primera emissió de bons 

d'una pime catalana al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). Aprofitant la 
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creació d'aquest nou instrument de finançament addicional i alternatiu pensat 

específicament per a les pimes, l'ICF ha invertit 2,1 milions d'euros en l'emissió de 

bons sènior a 5 anys de l'empresa Audax Energia, SA, una empresa catalana amb 

seu a Badalona, dedicada a la comercialització d'energia. L'objectiu de la inversió 

per part de l'ICF ha estat doble: finançar els projectes de creixement de l'empresa i 

actuar com a element tractor de més inversió per al projecte. L'ICF ha subscrit el 

10% del total de l'emissió. El 90% restant, fins als 21 milions d'euros, ha estat 

subscrit per part d'altres inversors qualificats privats. 

ECO ICF Capital participa en la primera emissió de títols participatius feta per una 

cooperativa catalana. En el primer trimestre de 2014, SICOOP, entitat de capital 

risc especialitzada en el sector cooperatiu i gestionada per ICF Capital, ha adquirit 

200.000 euros en títols participatius d'Encís. Aquesta cooperativa, amb més de 20 

anys d'experiència en l'àmbit de la prestació de serveis educatius, socials i culturals, 

ha emès aquests títols amb l'objectiu de desenvolupar el pla d'expansió empresarial 

dels propers tres anys.  

ECO L'ICF participa en el nou Programa 'Indústria del Coneixement'. El Programa, 

impulsat pel Govern per afavorir el desenvolupament de noves empreses de base 

científica, es basa en dos pilars: l'alta productivitat científica i l'expertesa de l'ICF en 

instruments de capital. Així, l'ICF hi participa amb una línia de préstecs dotada amb 

10 milions d'euros per als propers cinc anys i actuarà com a element tractor per a la 

inversió privada -capital- en aquestes noves empreses. 

ECO El fons BCN Emprèn, gestionat per l'ICF Capital, ha invertit juntament amb 

Caixa Capital Risc i els laboratoris Ferrer 1,7 milions d'euros a Genmedica 

Therapeutics. Aquest finançament permetrà a l'empresa potenciar el seu R D i 

avançar en el desenvolupament clínic de tractaments que millorin la qualitat de vida 

dels pacients amb diabetis. BCN Emprèn és un dels quatre fons d'inversió que 

gestiona directament ICF Capital, l'àrea de negoci de l'ICF dedicada al finançament 

a través de la inversió en capital en empreses catalanes innovadores i amb un alt 

potencial de creixement. A més a més del fons BCN Emprèn, l'ICF està invertint en 

empreses de nova creació i/o amb potencial de creixement a través de 28 

instruments de capital més, a través dels quals acumula compromisos d'inversió per 

valor de més de 136 milions d'euros. 

ECO La Cambra de Comerç de Barcelona i l'ICF col·laboren per facilitar el 

finançament a les empreses. La Cambra farà difusió dels productes i serveis que 

l'ICF té a disposició del teixit empresarial català per finançar projectes d'innovació, 

internacionalització, industrialització i creixement. A més a més, assessorarà 

prèviament les empreses i emprenedors que vulguin sol·licitar finançament a l'entitat 

financera catalana. Ambdues institucions també preveuen promoure conjuntament 

l'oferta de productes i solucions de finançament per a necessitats específiques de 

col·lectius, ja sigui a nivell sectorial, territorial, o per a finalitats concretes. 

ECO L'ICF posa en marxa el fons "Capital Expansió" per a la internacionalització 

d'empreses mitjanes. El nou vehicle de capital risc disposa inicialment de 20 

milions d'euros, ampliables fins als 50 milions, per donar suport a projectes de 

creixement, internacionalització i consolidació sectorial d'empreses amb seu a 
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Catalunya, que facturin entre 10 i 100 milions d'euros, en co-inversió amb inversors 

privats. La seva primera inversió ha estat en l'empresa de complements de moda 

Aïta per 1 milió d'euros, mentre que la segona operació l'ha feta conjuntament amb 

la Caixa a l'empresa Plásticos Compuestos.   

ECO El fons de capital risc Capital MAB inverteix 1 milió d'euros via préstec 

participatiu a l'empresa MedcomTech. MedcomTech és una companyia catalana 

que cotitza al MAB i que es dedica a la distribució d'instrumental i material mèdic 

ortopèdic. L'empresa destinarà el préstec a finançar tant l'activitat de les seves filials 

com els projectes que ja té en marxa. Es tracta de la segona operació de Capital 

MAB, un dels fons d'inversió gestionat per ICF Capital, després de la injecció de 

800.000 euros a AB Biotics el desembre de 2012. 

ECO Agricultura i ICF activen mesures de suport financer per a empreses afectades 

per la plaga del cargol poma. L'ICF i AVALIS de Catalunya SGR, en col·laboració 

amb el Departament, aplicaran un període de carència a les empreses que tinguin 

préstecs concedits i que presentin dificultats de retorn. També oferiran la possibilitat 

de refinançament i de demanar préstecs nous amb condicions favorables 

ECO L'ICF i Avalis estableixen mesures de suport financer al sector agrari afectat 

pel veto rus a l'entrada de productes alimentaris i per les pedregades de 

l'estiu. Així, a més d'aplicar un període de carència a les empreses que tenen 

préstecs concedits i que presenten dificultats de retorn, també s'ofereix la possibilitat 

de refinançament i de demanar préstecs nous amb condicions favorables. 

ECO ICF i Avalis han signat un acord amb Bankia per impulsar el finançament a 

pimes i autònoms a Catalunya. Fruit de l'acord, Bankia posarà a disposició de les 

pimes i autònoms catalans 50 milions d'euros a través d'una línia de préstecs per a 

inversió i circulant amb condicions preferents. De la seva banda, Avalis -i també 

l'ICF- podran avalar els préstecs concedits per Bankia a través d'aquesta línia de 

finançament. 

ECO ICF, Avalis i BBVA han signat un conveni per impulsar el finançament a les 

pimes, especialment pel que fa als seus projectes d'internacionalització. Fruit 

de l'acord, el BBVA posarà a disposició de les petites i mitjanes empreses catalanes 

20 milions d'euros a través d'una línia de préstecs per a inversions a llarg termini i 

circulant, vinculades a projectes d'internacionalització. Avalis -i també l'ICF- podrà 

avalar els préstecs concedits per BBVA a través d'aquesta línia. 

ECO AVALIS i Banc Sabadell obren una línia de finançament de 90 milions d'euros 

per a pimes i autònoms. A través d'aquesta línia, les pimes i els autònoms podran 

accedir amb condicions preferents a préstecs de Banc Sabadell, tant per a inversió 

com per a circulant, amb les garanties corresponents aportades per AVALIS. L'acord 

forma part del conveni marc signat entre la Confederació Espanyola de Societats de 

Garantia Recíproca (CESGAR), la Companyia Espanyola de Reafiançament 

(CERSA) i Banc Sabadell per valor de 400 milions d'euros a nivell estatal. 

ECO L'ICF i Caixa d'Enginyers han obert una línia de microcrèdits per a 

emprenedors i petites empreses. Els préstecs, de fins a 25.000 euros, financen 

l'establiment, consolidació i/o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i/o 
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professionals independents. Així, per exemple, es podrà finançar la compra de 

mobiliari, instal·lacions, maquinària o programari, drets de la propietat industrial, 

drets de traspàs, o serveis de consultoria i formació. Caixa d'Enginyers 

comercialitzarà aquests préstecs, cofinançats per l'ICF -a través d'IFEM-, i Fons 

Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa 

JEREMIE. 

ECO L'ICF i Avalis han tancat acords amb diverses entitats financeres per facilitar 

l'accés al finançament de les empreses. L'ICF i Avalis avalen, individualment o 

conjuntament, operacions d'inversions i de circulant aprovades, amb l'objectiu de 

facilitar l'accés al finançament a les empreses. Des del 2013, s'han signat acords 

amb Banco Popular, Banc Sabadell, BBVA, CaixaBank, Santander, Bankia, Caixa 

d'Enginyers, Bankinter, Bantierra i Catalunya Banc. 

ECO Banc Santander i Avalis acorden una línia de finançament de fins a 35 milions 

d'euros per a pimes i autònoms. Pimes i autònoms podran accedir a préstecs del 

Santander en condicions preferents amb la garantia d'Avalis. L'acord forma part del 

conveni marc signat entre la Confederació Espanyola de Societats de Garantia 

Recíproca (CESGAR) -de la qual Avalis forma part-, el Banc Santander i el Ministeri 

d'Indústria per valor de 350 milions d'euros a nivell estatal. 

ECO L'ICF i ENISA han signat un conveni de col·laboració per potenciar el 

creixement de les pimes catalanes. Fruit de l'acord signat al febrer del 2014, l'ICF i 

ENISA col·laboren en el desenvolupament i finançament a llarg termini de projectes 

empresarials que es duen a terme a Catalunya. També col·laboren en la promoció, 

difusió i suport a la utilització dels seus respectius instruments financers, adreçats 

principalment a les petites i mitjanes empreses.  

ECO L'ICF ha incorporat dos agents comercials a les demarcacions de Lleida i 

Girona per reforçar la seva presència al territori. Aquests dos nous agents 

operaran des de les delegacions d'ACCIÓ amb l'objectiu d'assessorar i apropar les 

solucions de finançament de l'entitat financera pública catalana a les empreses i 

emprenedors de les comarques lleidatanes i gironines. Al 2014, l'ICF va formalitzar a 

la demarcació de Lleida un total de 131 operacions per 25 milions d'euros, un 3% 

del total del finançament formalitzat. A Girona, l'ICF va formalitzar al 2014 un total de 

147 operacions per 42,6 milions d'euros, un 6% del total del finançament formalitzat 

per l'entitat financera pública catalana. 

ECO Potenciació de la xarxa de Promotors Financers per fer arribar més i millor 

l'oferta financera de l'ICF a les empreses per tot el país. Així, 85 entitats 

promotores distribuïdes per tot el territori han canalitzat al voltant del 20% de les 

sol·licituds.   

ECO ACCIÓ i ICF col·laboren en el procés d'assessorament i acompanyament a les 

empreses en matèria de finançament. Des del primer trimestre de 2014, les 

oficines d'ACCIÓ a Lleida, Girona, Tarragona, Manresa i Tortosa posen a disposició 

del teixit empresarial de les demarcacions els instruments i productes financers de 

l'ICF, amb l'objectiu de guanyar en proximitat i agilitat en els tràmits. Les delegacions 
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d'ACCIÓ estan duent a terme un assessorament personalitzat a les empreses i 

poden gestionar per compte de l'empresa la proposta i sol·licitud de finançament a 

l'ICF, que avalua en cada cas la viabilitat de l'operació. 

 

Avançar en la integració efectiva de la formació professional i generalitzar la formació 
professional dual 
 

ENS S'ha aprovat la llei de la formació professional i qualificacions professionals. 

La llei s'ha aprovat amb un 89% de suport parlamentari. El text regula la formació 

professional al llarg de la vida i integra, per primera vegada, el conjunt d'actuacions, 

serveis i programes de formació i qualificació professional. Crea el sistema de 

formació i qualificació professional de Catalunya, estableix la integració de l'FP 

educativa i l'FP laboral; integra l'empresa en la formació professional; articula la 

governança del sistema; organitza els centres de formació en una xarxa coordinada i 

crea centres de formació professional integrada i defineix el catàleg de serveis. 

PRE El Govern ha aprovat un conveni de col·laboració amb l'Estat de Baden-

Württemberg per fomentar la mobilitat laboral entre ambdós territoris. 

L'objectiu principal de l'acord és enfortir la cooperació ja existent en l'àmbit de la 

mobilitat professional i la formació dual entre ambdós territoris per a la millora de les 

condicions dels treballadors. La creació d'un espai europeu consistent de mobilitat 

laboral és un requisit indispensable per reforçar la competitivitat d'Europa i de les 

seves regions.  

ENS S'ha aprovat el III Pla de Formació Professional 2013-2016. El Pla és l'aplicació 

de mesures concretes per configurar un sistema integrat, eficient i sostenible de la 

formació professional a Catalunya. 

ENS Convenis de col·laboració amb empreses i institucions per promoure l'FP. 

L'objectiu és adequar els continguts de l'FP a les necessitats del sector i facilitar la 

inserció laboral de l'alumnat. Convenis amb: SCA Hygiene Products, Monestir de 

Poblet i Fundació Populus Alba, Ariston, Fundació Privada Vilaniu, Pius Hospital,  

Europastry, Cambra de Comerç de Lleida, Roberlo, KIBUC, Rücker Lypsa, 

Bioinformàtics de Barcelona i EMTSA. 

ENS El Govern ha activat la pàgina web que reuneix les diferents ofertes de 

formació professional de Catalunya. El nou espai web dóna així resposta a una 

de les previsions del projecte de Llei d'FP. S'unifica d'aquesta manera l'oferta d'FP 

inicial, ocupacional i contínua dels departaments d'Ensenyament i d'Empresa i 

Ocupació. 

EMO S'ha inaugurat el centre de formació professional d'Automoció a Martorell 

(Baix Llobregat). El nou centre comptarà amb un nou model de formació 

professional integrada que oferirà formació inicial dual, formació professional per a 

l'ocupació, formació a mida segons la demanda de les empreses d'automoció i 

també serveis a empreses i treballadors. El centre de formació, que està equipat 

amb les últimes tecnologies, acollirà 480 alumnes d'FP inicial o de reglada en 
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modalitat dual de tres anys i es calcula que fins a 14.000 alumnes cada any.  

ENS El 2014 han augmentat els graduats d'FP d'entre 16 i 24 anys que han trobat 

feina, la qual cosa suposa un canvi de tendència respecte els últims anys. 

Segons les dades de l'estudi d’inserció laboral dels ensenyaments professionals del 

2014, els graduats en formació professional estan menys exposats a l'atur que la 

mitjana de joves d'entre 16 i 24 anys; i creix el nombre de graduats en formació 

professional, que s'incrementa un 4% respecte l'any anterior.  

ENS L'FP manté un alt nivell d'inserció i d'ocupació laboral dels seus titulats 

malgrat l'impacte de la crisi. La inserció laboral dels titulats en formació 

professional arriba al 80% tres anys després que s'hagin graduat, això és el que 

mostra un doble estudi realitzat pels departaments d'Ensenyament i d'Empresa i 

Ocupació sobre el grau d'inserció laboral dels graduats d'FP. 

ENS Impuls de la Formació Professional Dual. El curs 2012-2013 es va posar en 

marxa l'FP dual amb un model propi que permet adaptar la formació dels alumnes a 

les necessitats de les empreses, facilitar la participació de les empreses en la 

qualificació professional dels aprenents i millorar la possibilitat d'inserció laboral. La 

previsió per al curs 2015-16 hi participin  5.040 alumnes, un increment de 1.322 

places respecte l'any anterior, 138 centres escolars i 1.050 empreses. El 40% dels 

alumnes que finalitzen la formació segueixen a l'empresa.   

ENS El Govern segueix impulsant la implantació de l'FP dual mitjançant convenis 

amb diferents sectors empresarials. L'objectiu d'aquests convenis, que permet als 

alumnes alternar la formació al centre amb formació i treball a l'empresa, és 

incrementar la competitivitat i donar resposta a les necessitats del model productiu 

del país. Els alumnes fan estades a les empreses mitjançant contractes laborals o 

beques, fet que els permet compaginar els seus estudis amb el treball. Els 

convenis,  a banda de respondre a les necessitats de personal qualificat del sector, 

permet, en alguns casos, millorar la qualificació professional també dels seus 

treballadors. S'han signat convenis amb Repsol, Siemens, BASF, Dow Chenicol  

Ibérica, Associació empresarial Química de Tarragona, MASA, Nestlé, SEAT,  

Renfe, Patronal Metal·lúrgica del Bages, SIGMA, Lidl, Media Markt, el Consorci del 

Museu de les Terres de l'Ebre, Ass. d'Empreses de Serveis de Tarragona, 

Sinterizados Montblanc, amb el Gremi Provincial Artesà de Perruqueria i Bellesa de 

Tarragona, empreses del sector alimentari de la Garrotxa, TMB, diverses institucions 

de terres de Lleida, Ajuntament de Valls, Nissan, grup ICG, Bon Preu, Villablanca 

Serveis Assistencials SA, Club de Golf Costa Daurada, Casa Ametller, Gràfiques 

Salaet, Pinsos Borràs, empreses de  ramaderia i sanitat animal de La Noguera, 

IBERPOTASH, Gas Natural i amb 33 empreses de Vic. 

ENS Ensenyament estableix els programes de formació i inserció per al curs 2014-

2015. Aquests programes substitueixen els Programes de Qualificació Professional 

Inical (PQPI). Estan adreçats als joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 

anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'ESO 

sense obtenir el títol i que no segueixin estudis reglats. L'oferta per al curs 2015-16 

és de 7.000 places. 
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ENS L'Institut Obert de Catalunya ha obert la preinscripció amb 9.600 places per als 

ensenyaments de formació professional per al curs 2015-16. Per al curs 2015-

2016 s'oferiran un total de 9.600 places, de les quals 6.800 seran per als cicles 

formatius de grau superior i 2.800 per als cicles de grau mitjà. L'IOC presenta 4 nous 

títols de grau superior. 

ENS El Govern ha aprovat un decret que flexibilitza la contractació del professorat 

especialista en centres d'ensenyament no universitari. S'ha modificat la 

normativa per contractar professorat especialista per a l'FP i les escoles oficials 

d'idiomes. Fins ara se'ls exigia haver exercit la professió durant un període mínim de 

dos anys consecutius en els cinc anys immediatament anteriors a l'inici del contracte 

i ara no caldrà que aquests dos anys siguin consecutius. Aquesta modificació 

permetrà millorar la compatibilitat entre la seva activitat docent i la professional a 

l'empresa. 

ENS Aprovació del Decret que ordena els ensenyaments artístics superiors i els 

adequa a l'Espai Europeu d'Educació Superior. El 10 de juny 2014 es va aprovar 

el decret que permetrà ordenar aquest tipus d'ensenyaments i adaptar-los a l'Espai 

Europeu d'Educació Superior de Bolonya (EEES). Els ensenyaments artístics 

superiors, equivalents als graus universitaris, tenen quatre anys de durada. 

S'imparteixen els següents ensenyaments artístics superiors: Música, Dansa, Art 

dramàtic, Disseny, i Conservació i Restauració de Béns Culturals. 

ENS Creació de títols propis de la Generalitat. Es creen títols propis de la Generalitat 

atès que el Govern de l'Estat no disposa de cap titulació que respongui a aquesta 

necessitat de qualificació: Grau mitjà de prevenció, extinció d'incendis i Tècnic en 

xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigua, grau mitjà d'Animació en circ 

i grau superior de Tècniques en actuació teatral 

ENS Actualització del decret d'ordenació dels ensenyaments de règim especial per 

obrir la possibilitat de crear títols propis. S'actualitza l'ordenació dels 

ensenyaments esportius de règim especial i dels ensenyaments d'arts plàstiques i 

disseny. 

ENS Procés d'avaluació i acreditació de competències professionals. Es convoca la 

4a edició del procés d'avaluació amb 2.250 places en dotze àmbits diferents. 12.164 

persones han vist reconeguda la seva experiència laboral fins al maig de 2014. 

Ensenyament ha validat els aprenentatges assolits per experiència en el lloc de 

treball, o voluntariat. Això aporta a les persones que en gaudeixen un estímul per 

completar la seva formació i millorar les seves possibilitats de promoció formativa i 

laboral. 

ENS Ensenyament, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i la patronal Pimec han 

signat un conveni per impulsar l'acreditació de les competències 

professionals. La Generalitat, a través d'Ensenyament i del SOC, es compromet a 

col·laborar en la posada en marxa de processos específics d'acreditació de les 

competències professionals i en les accions que tant Pimec com les empreses i els 

gremis i associacions promoguin. 
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ENS Convenis per a l'acreditació de competències professionals. La Generalitat ha 

signat diversos convenis de col·laboració que permeten  l'avaluació i l'acreditació de 

les competències professionals que s'hagin adquirit mitjançant l'experiència laboral o 

de vies no formals de formació. S'han signat convenis amb: l'Associació 

d'Empresaris de Clubs Catalans de Fitness i amb la Confederació de Comerç en 

l'àmbit de la compravenda. 

ENS Ensenyament ha establert els compromisos de qualitat del servei 

d'assessorament i del servei de reconeixement acadèmic. El compromís de 

qualitat del servei afecta els centres, el professorat i l'assessorament. 

ENS Es crea "InnovaFP": un programa d'innovació i transferència de coneixement. 

L'objectiu és estimular la vinculació entre els centres educatius que imparteixen 

ensenyaments de formació professional inicial i les empreses i entitats, per al 

desenvolupament de projectes d'interès mutu que generin valor educatiu i 

empresarial. Prop de 3.000 alumnes de 5 centres d'FP a Lleida han iniciat el 

projecte Innova amb empreses del Segrià el curs 2014-15. 

ENS Desigual, la Fundació Èxit i el Departament d'Ensenyament promouen la 

formació dual en comerç per a joves en risc d'abandonament escolar. Es tracta 

del primer conveni d'FP Dual a Catalunya on hi participa una entitat social i el primer 

conveni de l'Estat que signa una empresa del sector tèxtil moda per promoure l'FP 

dual.  Aquest acord de col·laboració permetrà promoure, impulsar i desenvolupar en 

règim d'alternança i formació dual el cicle formatiu de grau mitjà de comerç amb 

reserva parcial d'alumnat procedent de programes de qualificació professional. 

ENS La Generalitat i el Consell de Cambres col·laboraran per estendre l'FP dual a 

Catalunya. L'objectiu és continuar amb el desplegament de la formació professional 

dual que comptarà amb més participació de les empreses catalanes mitjançant una 

campanya per captar empreses interessades a incorporar l'FP dual. 

ENS Ensenyament potencia l'FP amb noves titulacions. Es van ampliar en el curs 

2013-14 els estudis d'FP amb cinc noves titulacions de cicles formatius que 

s'uneixen als 136 cicles que hi havia fins ara. Aquests són: grau superior de 

màrqueting i publicitat; grau mitjà de vídeo, discjòquei i so; grau superior de 

caracterització i maquillatge professional i grau mitjà d'excavacions i sondatges. Per 

al curs 2015-16, s'inicien dues noves titulacions: grau superior de brodats i rebosters 

i grau superior de puntes artístiques. 

ENS Nou servei d'assessorament personalitzat en FP per millorar la qualificació 

dels usuaris. Aquest servei té com objectiu ajudar les persones adultes 

interessades a millorar la seva qualificació a partir de la seva experiència laboral i 

formació prèvia. Aquest assessorament és també el requisit previ per poder 

participar en el procés de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en 

relació amb un determinat cicle formatiu. El servei s'ha dut a terme per 21 famílies 

professionals, amb una oferta global de 6.500 places en més de 200 centres 

educatius de tot el territori. 

ENS Inauguració de l'Institut de Tecnificació d'Amposta. El centre especialitzat en la 
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pràctica esportiva permet compaginar els entrenaments amb els estudis de 

batxillerat, FP i professionalització esportiva. La inversió destinada al centre és d'uns 

5 milions d'euros (gener 2014). 

ENS Creació d'un grup de treball interdepartamental de seguiment del procés 

d'integració de la formació professional.  

ENS Desdoblament de l'escola d'adults de Girona. El juny del 2014 s'ha signat un 

acord amb l'Ajuntament de Girona per ubicar un Centre de Formació d'adults de 

Girona en el Servei Municipal d'Ocupació d'aquesta ciutat. 

EMO El Govern ha aprovat un acord amb el Quebec per impulsar la innovació en 

l'FP de l'àmbit logístic. La iniciativa respon a la voluntat de cooperar en matèria de 

formació professional per fomentar la coherència i la complementarietat dels 

sistemes d'ambdós països. 

ENS El Govern porta al Tribunal Constitucional el decret espanyol d'FP dual per 

invasió de competències. El Govern ha aprovat presentar un conflicte positiu de 

competència davant el Tribunal Constitucional contra el Reial decret espanyol 

152/2012, de regulació de la formació professional dual en el sistema educatiu, en 

considerar que vulnera la distribució competencial constitucional i estatutària i 

constitueix una invasió de les competències pròpies de la Generalitat. La interposició 

d'aquest conflicte és l'últim pas després que el Govern de l'Estat hagi rebutjat el 

requeriment previ d'incompetència presentat per la Generalitat i arriba després que 

el Consell de Garanties Estatutàries hagi apreciat indicis d'inconstitucionalitat en 

alguns articles del reial decret. 

ENS El Govern ha interposat un recurs davant l'Audiència Nacional contra una 

Resolució del Ministeri d'Educació perquè deixa l'alumnat d'Erasmus de 

formació professional sense aportació complementària. Es tracta de la 

Resolució de 26 de novembre de 2012 de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació 

Professional i Universitats del Ministeri d'Educació, que no atorga cap ajut als 

alumnes de la beca Erasmus d'FP de grau superior. El Govern entén que aquesta 

resolució del Ministeri d'Educació vulnera l'ordenament jurídic vigent, que estableix 

que la concessió ha d'incloure tots els alumnes seleccionats i, alhora, distribuir una 

quantitat homogènia entre aquests estudiants. 

ENS Decrets d'establiment del currículum dels cicles formatius de grau superior. 

D'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística (27/01/2015), de disseny en 

fabricació mecànica (20/05/2014), de programació de la producció en fabricació 

mecànica (22/04/2014), de direcció de cuina (08/04/2014), de  processos i qualitat 

en la indústria alimentària (18/03/2014), de guia, informació i assistències turístiques 

(11/03/2014), de sistemes electrònics i automatitzats (25/02/2014), d'eficiència 

energètica i energia solar tèrmica (04/02/2014), de desenvolupament d'aplicacions 

multiplataforma (03/12/2013),  d'educació infantil (05/11/2013), de manteniment 

d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (22/10/2013),  d'administració de sistemes 

informàtics en xarxa (23/07/2013), d'automoció (02/07/2013), de construccions 

metàl·liques (25/06/2013), de projectes d'edificació (28/05/2013), d'agències de 
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viatges i gestió d'esdeveniments (07/05/2013), de gestió d'allotjaments turístics 

(05/03/2013) i de viticultura (22/01/2013).   

EMO La Generalitat regularà, per primer vegada, les accions formatives de 

certificats de professionalitat realitzades per entitats i empreses amb fons 

privats. El Servei d'Ocupació de Catalunya serà l'organisme que establirà el 

procediment d'autorització, seguiment i avaluació de les accions. Els certificats de 

professionalitat són l'instrument d'acreditació oficial, en l'àmbit de l'administració 

laboral, de les qualificacions professionals del Catàleg de Qualificacions 

Professionals. 

ENS Decrets d'establiment del currículum dels cicles formatius de grau mitjà. De 

gestió administrativa (14/07/2015),  d'arts plàstiques i disseny de creació ceràmica i 

de terrisseria (27/01/2015),  d'elaboració de productes alimentaris (10/12/2013),  de 

fusteria i moble (aprovat el 19/11/2013),  de Jardineria i Floristeria (aprovat 

22/10/2013),  de producció agropecuària (aprovat 15/10/2013),  de producció 

agroecològica (aprovat 01/10/2013),  d'instal·lacions de telecomunicacions (aprovat 

el 27/08/2013),  de sistemes microinformàtics i xarxes (aprovat el 09/07/2013),  de 

carrosseria (aprovat el 02/07/2013),  d'olis d'oliva i vins (aprovat el 04/06/2013),  de 

serveis en restauració (aprovat el 19/02/2013)  i de cuina i gastronomia (aprovat el 

22/01/2013).   

ENS El Govern ha aprovat els decrets dels currículums dels títols de grau superior 

dels ensenyaments esportius en l'especialitat d'handbol, de futbol i futbol sala 

i de basquetbol. Aquests dos nous títols se sumen als de grau mitjà i es completa 

així la formació d'aquestes especialitats en el sistema educatiu. Els titulats dels dos 

graus superiors podran desenvolupar les seves tasques en el sector esportiu i del 

lleure, concretament en l'àmbit de l'ensenyament, l'entrenament i la direcció de 

jugadors i equips d’handbol, de futbol o futbol sala i de basquetbol de nivell mitjà i alt 

ENS Increment el nombre de persones matriculades en FP. Entre els cursos 2007-

2008 i 2014-15 s'han incrementat el nombre de persones matriculades en formació 

professional en més d'un 78% i s'arriba així als estàndards europeus (60% dels 

alumnes estudien batxillerat i el 40% formació professional) 

 

Fomentar el treball autònom, l'emprenedoria i les petites i mitjanes empreses per la 
promoció i diversificació econòmica com a element bàsic per a la creació d'ocupació 
 

EMO La Generalitat ha posat en marxa la segona edició del programa aracoop per 

fomentar la creació i el creixement d'empreses d'economia social i 

cooperativa. El programa treballarà per ampliar i actualitzar el posicionament i la 

presència social de les empreses d'economia social i cooperativa; afavorir-ne la 

creació; i enfortir-ne la viabilitat i la sostenibilitat. El 2014, va finalitzar la primera 

edició en el qual es van iniciar 200 nous projectes empresarials, 150 empreses van 

rebre assessorament i 110 persones directives van fer formació especialitzada. A 

més, 3.000 estudiants van fer accions de formació en el camp de l'economia social 
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en 120 escoles i 18 facultats.  

EMO La Generalitat ha impulsat una convocatòria d'ajuts amb 1 milió d'euros a la 

creació d'ocupació en cooperatives i societats laborals en el marc del 

programa aracoop. La xifra prevista en la convocatòria d'ajuts de 2015 supera 

àmpliament la de l'any passat i augmenta en un 139%.  

EMO La Generalitat ha impulsat una nova convocatòria de la línia d'avals per a 

l'economia cooperativa per al 2015 i 2016. L'objectiu d'aquesta línia és facilitar 

l'accés al finançament a les entitats i empreses d'aquest sector. Mitjançant d'aquesta 

línia d'avals, atorgats per Avalis, les empreses cooperatives, les societats laborals i 

les federacions de cooperatives podran accedir a finançament per un import global 

superior als 10 milions d'euros. 

EMO S'ha posat en marxa la Xarxa Catalunya Emprèn. El programa es materialitza 

en 3 grans iniciatives: la Xarxa d'acceleradores Start-Up Catalunya, Pla Esprint 

i El Programa d'Emprenedoria Corporativa. La xarxa compta amb més de 160 

entitats col·laboradores en el territori i té un pressupost de 5,3 milions d'euros. Al 

llarg del 2014 es van crear 4.500 noves empreses i es va donar suport a la 

consolidació de 4.500 microempreses ja existents. El 2015 el programa tindrà 

continuïtat. 

TES El Govern engega el procés per crear la nova llei d'arquitectura per incorporar 

objectius de qualitat en projectes tant públics com privats. La nova norma 

pretén també posar en valor l'interès públic de l'arquitectura assegurant-ne la 

preservació com a patrimoni cultural i social. S'incorporarà en els plecs dels 

concursos d'obra pública, urbanització i edificació criteris de qualitat, creativitat i 

funcionalitat que seran avaluats per un jurat. Es promourà l'accés a la professió de 

joves titulats, en el marc de les polítiques de foment de l'emprenedoria i l'ocupació. 

L'avant projecte s'ha sotmès a informació pública (febrer 2015). 

EMO La Generalitat ha posat en marxa una nova edició del programa Consolida't 

que beneficiarà més de 500 autònoms. El 2015, es destinen 927.948 euros, el que 

suposa un increment del 54,5% respecte a l'edició anterior.  

EMO La Generalitat ha activitat la convocatòria quadriennal per a la determinació de 

la representativitat de les associacions professionals del treball autònom. Amb 

aquesta convocatòria s'ha establert el procediment en l'aplicació del Decret 18/2010 

de l'Estatut del treball autònom a Catalunya per determinar les entitats o 

associacions més representatives que formen part del Consell del Treball Autònom 

de Catalunya.  

EMO La Generalitat ha posat en marxa una línia de finançament de 10 milions 

d'euros per impulsar projectes d'emprenedoria corporativa en els propers set 

anys. El nou programa d'Emprenedoria Corporativa fomentarà la innovació oberta 

entre grans empreses que plantegin reptes d'innovació i petites empreses que donin 

resposta a aquests reptes. L'Institut Català de Finances co-invertirà en els projectes 

de nova creació que sorgeixin en el marc del programa amb un préstec participatiu 

de fins a 200.000 euros amb un termini màxim de 5 anys, amb l'objectiu de 
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mobilitzar una inversió de com a mínim 20 milions d'euros en aquest període. 

EMO S'ha creat el Programa d'atenció a la PIME . El programa d'atenció a la PIME vol 

impulsar la competitivitat de les empreses a partir de la innovació, la 

internacionalització i la capacitació. 

EMO La Generalitat ha impulsat un programa pilot que beneficiarà prop de 600 

autònoms. El programa, que compta amb un pressupost de 550.000 euros, és un 

instrument per millorar la competitivitat dels treballadors autònoms a Catalunya. Els 

treballadors autònoms beneficiaris rebran assessorament sobre diagnosi 

economicofinancera i estratègies per aconseguir, mantenir o incrementar el 

finançament.  El programa de suport es farà a través de 9 entitats: Funitec-La Salle, 

els col·legis d'Economistes de Catalunya, de Graduats Socials de Barcelona, 

d'Agents Comercials de Barcelona, la Fundació Universitària Martí l'Humà, la Unió 

de Treballadors Autònoms de Catalunya-CTAT, Pimec Autònoms, Organització 

d'Autònoms de Catalunya-Autcat, i l'Associació general d'Autònoms-Pimes 

Transportistes de Catalunya. 

EMO La Generalitat de Catalunya i PIMEC han desenvolupat una eina pionera per 

analitzar i comparar l'estat financer de les pimes. Es tracta de l'Autodiagnosi 

financera on-line, una eina àgil que en pocs minuts proporciona a l'empresa el seu 

estat de comptes i el compara amb altres empreses de la mateixa mida i sector. La 

pime obté una fotografia de la seva rendibilitat, productivitat i solvència, a banda 

d'una comparació creuada amb més de 80.000 empreses. A més, per millorar la 

gestió financera, ACCIÓ i PIMEC han posat a disposició de les pimes el programa 

Diagnosi i acompanyament financers, que ha realitzat durant el 2014 més de 550 

diagnosis i ha mobilitzat 9,2 milions d'euros. 

EMO El Departament d'Empresa i Ocupació i CECOT han signat un conveni per 

fomentar el projecte Reempresa. A Catalunya hi ha al voltant de 120.000 

empreses i 258.000 treballadors que, en els propers deu anys, podrien estar 

involucrats en els processos de cessió de l'empresa a un tercer per assegurar-ne la 

continuïtat. 

EMO La Generalitat ha destinat 1 milió d'euros a la creació d'ocupació en les 

cooperatives i les societats laborals. Empresa i Ocupació  ha aprovat 

subvencions als projectes empresarials d'aquestes característiques que es creïn o 

ampliïn capital per al 2014. 

EMO El Departament ha impulsat 'FORMA EMPRESA50.CAT'. Es tracta d'un programa 

que té com a objectiu potenciar la formació bonificada prioritàriament entre 

micropimes (de fins a 19 treballadors) i pimes (de fins a 50 treballadors). A la 

iniciativa es concreten una convocatòria de subvencions de 900.000 euros adreçada 

a entitats i institucions sense afany de lucre, amb experiència i coneixement 

acreditat del sistema, perquè assumeixin tasques de suport i assessorament, que 

incrementin l'accés i la participació de microempreses i pimes al sistema de formació 

bonificada.  

EMO La Generalitat ha destinat 2,3 milions d'euros per al foment de l'economia 
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social i cooperativa. El 2014 les prinicipals actuacions van ser: a) subvencions per 

a la incorporació de 251 persones sòcies treballadores en cooperatives, b) 

programes de suport a les empreses cooperatives a través de les federacions de 

cooperatives i c) la primera edició del programa aracoop. 

EMO El Parlament ha aprovat la LLei de cooperatives. L’elaboració de la Llei s’ha fet 

amb un ampli procés de negociació amb el sector - que ha donat suport a la 

necessitat d’adequar-la a l’actual context social i econòmic- i també entre els 

diferents grups parlamentaris. 

 

Simplificar la tramitació administrativa en relació a l'activitat empresarial per facilitar 
l'establiment d'empreses a Catalunya 
 

EMO Per primera vegada les PIME són majoritàries en la contractació de la 

Generalitat, tant en el nombre d'adjudicacions com en l'import total adjudicat. 

El 55,1% de l'import adjudicat el 2014 per a la contractació pública ha estat per a 

petites i mitjanes empreses, amb més de 883 milions d'euros. Durant aquest mateix 

període les petites i mitjanes empreses van assolir el 68% de les adjudicacions de 

contractació pública. 

EMO El Govern ha aprovat el Test de pimes per evitar que aquestes empreses 

perdin competitivitat com a conseqüència de les regulacions normatives. Totes 

les disposicions normatives del Govern amb incidència en l'activitat econòmica 

hauran d'anar precedides d'un informe que avaluï el seu impacte sobre les pimes. 

En cas de detecció d'impactes, es valoraran mesures alternatives per adaptar o 

simplificar la regulació a les característiques de les pimes. A Catalunya, el 99% de 

les empreses catalanes són pimes i generen el 70% de l'ocupació. A final de 

desembre de 2014 ja s'havien analitzat 18 normes. 

EMO El Parlament ha aprovat la nova Llei de seguretat industrial dels establiments, 

les instal·lacions i els productes. La norma adapta el marc jurídic català a la 

directiva de Serveis de la UE i introdueix noves mesures de simplificació 

administrativa. El model d'organismes de control passa de l'autorització a la 

declaració responsable, que serà també el tràmit necessari per a la inscripció al 

registre de noves instal·lacions tècniques. 

 

Desenvolupar una política activa de suport al sector industrial per situar Catalunya 
entre els països més valorats a nivell de competitivitat, creació i innovació mundial 
 

EMO Estratègia Industrial: Les principals línies d'actuació de la nova Estratègia 

s'alineen amb les polítiques industrials definides per la Unió Europea. La nova 

proposta té un enfocament sectorial i s'articula sobre 7 àmbits estratègics: 

l'alimentació, l'energia i els recursos, els sistemes industrials, les indústries 

relacionades amb el disseny, les indústries relacionades amb la mobilitat 

sostenible, les indústries de la salut i les indústries basades en l'experiència. 

La Generalitat ha presentat les 158 actuacions concretes que impulsaran la indústria 
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a Catalunya. Estan recollides en els 7 plans d'actuació de l'estratègia industrial 

catalana, que continua avançant amb l'objectiu de recuperar l'activitat industrial fins 

assolir, l'any 2020, el 25% del PIB. Presentació al Parlament l'estratègia industrial 

catalana.  La Generalitat posa en marxa el Programa d'Impuls de les Indústries de la 

Química, l'Energia i els Recursos amb el lideratge de les empreses del sector. 

EMO L'Smart City Expo World Congress (SCEWC) s'ha celebrat del 18 al 20 de 

novembre del 2014, a la Fira de Barcelona Gran Via. La Generalitat, a través dels 

departaments d'Empresa i Ocupació i Territori i Sostenibilitat, ha impulsat la 

presència de 18 empreses i centres tecnològics catalans a la fira. 

EMO Des de l'inici de la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i els jutjats 

mercantils sobre la venda de negocis en concurs, fa 24 mesos, s'ha 

aconseguit garantir més de 3.800 llocs de treball i evitar el tancament de 129 

empreses.  

EMO S'ha posat en marxa el programa Catalunya Clústers. Es tracta d'un programa, 

que neix de la reorientació d'una experiència prèvia de més de 20 anys a Catalunya, 

i que vol racionalitzar les iniciatives ja existents al nostre país. Els clústers que hi 

accedeixin s'identificaran amb la nova marca CATALONIA CLUSTERS i tindran 

accés a serveis d'assessorament i millora estratègica. El Departament d'Empresa i 

Ocupació treballa amb prop de 25 clústers, que sumen més de 1.200 empreses amb 

una facturació agregada de 50.000 milions d'euros. S'han creat el Clúster 

Foodservice Catalunya (liderat per deu empreses catalanes que facturen més de 

3.000 milions d'euros), el Clúster d'Automoció (liderat per 5 empreses del sector: 

Nissan, Seat, Doga, Ficosa i Gestamp), el Clúster de Tecnologies de la Salut (un 

sector que suma més de 300 empreses amb una facturació superior als 3.600 

milions d'euros), el Clúster de la Bellesa (sector que suma 350 empreses amb una 

facturació de 4.200 milions d'euros).Clúster Hàbitat.  

EMO La nova política d'innovació de la Generalitat, dins del marc de l'Estratègia 

Industrial de Catalunya, destinarà més de 103 milions d'euros en ajuts a 

projectes d'innovació d'empreses catalanes provinents dels Fons Feder. Es 

vehicularan a través de les Comunitats RIS3CAT, el programa Nuclis d'Innovació 

Industrial i Desenvolupament i els Cupons d'Innovació, que implicaran 4.500 

empreses i agents del sistema d'innovació català. La Generalitat mobilitzarà 275 M€ 

d'inversió en innovació per part d'empreses catalanes en el període 2015-2020. 

EMO El MWC celebra la seva desena edició a Barcelona consolidat com a motor per 

a les empreses catalanes del sector TIC. El nombre d'empreses catalanes 

participants al Congrés de la mà de la Generalitat s'ha multiplicat per cinc respecte 

la primera edició, l'any 2006, i se situa enguany en 52 empreses i 8 centres 

tecnològics. Sumant les 10 edicions del MWC, la Generalitat haurà ajudat a 

participar en el Congrés un total de 311 empreses.  

EMO La Generalitat dóna suport a les següents Fires: 080 Barcelona Fashion, X 

Games, Gran Premi de F1, Bizbarcelona, Barcelona Bridal Week, l'Smart City 

Expo (SCEWC), l'European Supply Chain & Logistics Summit. El 080 Barcelona 

Fashion, la setmana de la moda catalana, es impulsat per la Generalitat de 
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Catalunya, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 

(CCAM). El Governva signar un conveni de col·laboració amb Fira Barcelona per 

donar suport a la celebració de les tres edicions del certamen de moda nupcial 

Barcelona Bridal Week (2014, 2015 i 2016). Bizbarcelona és el saló per a pimes, 

emprenedors i autònoms. 16a edició de l'European Supply Chain & Logistics 

Summit, que es va celebrar per primera vegada a Barcelona el 2014. L'Smart City 

Expo (SCEWC), punt de referència en l'aplicació de les noves tecnologies per fer 

unes ciutats més amables, més humanes, més eficients, amb menys costos 

energètics i, en definitiva, amb més gestió de la intel·ligència. 

EMO S'han presentat les propostes del Pacte + Indústria. Els representants del Pacte 

per la Indústria han presentat al Govern 138 mesures per reactivar el sector a 

Catalunya. El Govern i els representants del Pacte s'han emplaçat a continuar fent 

trobades per fer un seguiment d'aquestes propostes, la majoria de les quals el 

Govern ja les està impulsant. 

EMO Signat a Milà un acord per l'entrada de Catalunya a la Vanguard Initiative 

davant de màxims representants de la UE i d'una vintena de presidents i 

ministres regionals. La Vanguard Initiative, que compta amb el suport de la Unió 

Europea, té l'objectiu d'impulsar el desenvolupament de la manufactura avançada a 

Europa a partir de la cooperació entre 21 regions. 

EMO Catalunya i Euskadi han signat un conveni de col·laboració en política 

industrial, energia i turisme. L'objectiu és compartir coneixement i eines per 

millorar la productivitat, generar riquesa i incrementar la cohesió social, i analitzar 

totes les possibilitats que ofereix l'exercici de l'autogovern per optimitzar els 

respectius models de competitivitat. L'acord preveu centrar bona part dels esforços 

en l'enfortiment de l'activitat industrial. 

EMO La Generalitat impulsarà un pla estratègic per consolidar i promoure el sector 

de la moda a Catalunya. Un pla d'actuacions específic per aquest sector des de 

diferents àmbits: com el dels clústers, l'emprenedoria, la formació o el finançament. 

El sector de la moda té un pes important en l'economia catalana, ja que a primers de 

2014 compta amb 2.000 empreses que donen feina a 30.000 persones i que sumen 

una facturació de 5.000 milions d'euros, xifra que es multiplica per 2,5 si hi afegim 

altres sectors vinculats.  

EMO La Generalitat ha regulat el Consell Català de l'Empresa com a òrgan 

d'assessorament i participació empresarial. El Consell té l'objectiu d'accelerar el 

procés de transformació empresarial per mitjà d'una política activa, previsora i eficaç 

que afavoreixi la inversió productiva i l'adaptació de les empreses dels diferents 

sectors d'activitat als canvis estructurals. Es tracta d'una actuació que es troba dins 

el marc del Pla d'Actuacions Industrial i Empresarial per al període 2012- 2014 i és 

el resultat de la fusió i simplificació dels antics consells de política industrial i el 

consell rector d'ACC1Ó. El Consell Català de l'Empresa,  compost per 38 membres, 

representants d'òrgans institucionals, cambres de comerç, organitzacions sindicals i 

agents empresarials de Catalunya,  es configura com l'òrgan que assessorarà la 

definició i disseny de la política industrial de Catalunya. 
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Potenciar el sistema de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i afavorir la 
transferència de resultats de la recerca als sectors productius 
 

EMO Eurecat es constitueix definitivament com el centre d'innovació industrial de 

referència. Es dóna per conclòs el procés de fusió d'ASCAMM, CETEMMSA, 

Barcelona Digital, Barcelona Media i la integració funcional del CTM. A causa de les 

complexitats tècniques del procés, s'obre un període de dos mesos per a fixar el full 

de ruta d'incorporació de LEITAT. Eurecat completa l'estructura del seu patronat i es 

marca l'objectiu de facturar 60 milions d'euros el 2016 i que 1.000 empreses 

accedeixin als seus serveis. El Govern destina 8,7 milions d'euros a impulsar 

l'activitat dels 6 Centres Tecnològics Avançats de Catalunya el 2014. El Govern 

destina més de 6 milions d'euros als sis centres tecnològics avançats de la xarxa 

TECNIO el 2013. Neix el projecte Reimagine Textile per rellançar el sector a 

Catalunya. 

EMO El  programa Start-Up Catalonia, que impulsa ACCIÓ i forma part del Catalunya 

Emprèn, ajuda les empreses a intensificar el seu creixement al llarg d'un any a 

través d'assessorament, formació, networking i suport en la cerca de 

finançament. Es van posar en marxa la quarta acceleradora a Castelldefels, la 

cinquena a Lleida, la sisena a Reus, durant l'any 2014. El Programa compta amb un 

total de 7 acceleradores amb més de 100 empreses. Al maig del 2015 va començar 

una nova edició del Pla Embarca a les acceleradores Start-up Catalonia de la 

Generalitat ubicades al territori, on les empreses de menys de 5 anys de vida 

seguiran un programa de creixement de 6 mesos de durada. 

ECO S'ha constituït el Barcelona Institute of Science and Technology, BIST, amb 

l'objectiu d'esdevenir una institució referent a escala mundial en la generació 

científica, transferència de coneixement i formació. El BIST està integrat per 6 

dels centres més competitius de recerca catalans amb una major reputació 

internacional: Centre de regulació Genòmica (CRG), Institut Català d'Investigació 

Química (ICIQ), Institut català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), Institut de 

Ciències Fotòniques (ICFO),  Institut de Física d'Altres Energies (IFAE) i l' Institut de 

recerca Biomèdica (IRB), tots ells amb el segell Severo Ochoa d'excel·lència en la 

recerca.  El nou centre es situa al 4t lloc a Europa en excel·lència científica.   

EMO El Baròmetre de la Innovació a Catalunya és un exercici pioner a nivell 

internacional, que suposa un avenç en l'avaluació de la innovació de les 

empreses. Revela que el 84,6% de les empreses innovadores preveu augmentar la 

facturació. Un 71,3% d'aquestes empreses augmentarà la productivitat i un 36,8% 

crearà nous llocs de treball. Detecta que el 56,8% de les empreses catalanes són 

innovadores, un percentatge més elevat del que fins ara es tenia constància. Vincula 

clarament innovació i internacionalització: un 62,1% de les empreses innovadores 

són exportadores. El Govern aposta per l'impuls a la innovació industrial per 

recuperar lideratge econòmic.  

ECO El Govern ha posat en marxa el Pla de Doctorats Industrials per donar 

resposta al repte de transferir el coneixement en el desenvolupament 
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econòmic i social de Catalunya. El Govern ha impulsat més de 150 projectes de 

doctorat industrial amb el suport de 120 empreses i de les universitats catalanes: 

l'any 2012 es va dur a terme el Pla pilot, amb 17 projectes; l'any 2013 es va fer la 1ª 

convocatòria, amb  53 projectes i l'any 2014 es va fer la 2a convocatòria, amb 84 

projectes. Aquest 2015 s'ha posat en marxa la 3ª convocatòria, amb 75 projectes 

més.  Els objectius del Programa són contribuir a la competitivitat i 

internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els doctorands i 

doctorandes en condicions de desenvolupar projectes d'R+D+I en una empresa. 

ECO El Govern ha destinat 21,6 milions d'euros (2014-2016) als grups de recerca 

més capdavanters de Catalunya, mitjançant convocatòria d'ajuts. S'han 

reconegut 1.652 grups de recerca, que representa 354 grups més que en l'anterior 

convocatòria, del 2009. 

ECO El Govern ha consolidat el Programa ICREA de captació i retenció de talent 

investigador. Des que es va posar en marxa l'any 2001, ha incorporat al sistema 

universitari i de recerca, prop de 250 investigadors de gran talent, provinents en un 

40% de la UE i en un 20% de centres del EEUU. Aquests investigadors representen 

l'1% de la comunitat científica catalana i obtenen el 44% dels ajuts ERC de tot 

Catalunya (el que capten en ajuts ERC multiplica gairebé per 3 el que costa el 

programa ICREA). Cada investigador ICREA capta una mitjana d'1M€ en fons 

competitius i crea 7 llocs de treball relacionats amb la recerca.  

EMO La Generalitat ha posat en marxa el programa de mobilitat per a investigadors 

TECNIOSPRING, dotat amb 7,8 milions d'euros. TECNIOSPRING atorgarà 56 

ajuts a la contractació de personal investigador per a projectes de recerca aplicada i 

transferència de tecnologia. Els investigadors desenvoluparan un projecte de 2 anys 

de durada en un dels centres tecnològics i de recerca de la xarxa TECNIO de la 

Generalitat. 

EMO ACCIÓ ha obtingut 3,1 milions d'euros per posar en marxa un programa de 

mobilitat per a investigadors sobre transferència de tecnologia. El programa de 

mobilitat preveu atorgar 56 ajuts a la contractació de personal investigador 

experimentat. 

ECO El Govern ha promogut accions d'internacionalització i acords amb territoris 

líders en R+D+I. S'han impulsat aliances amb Califòrnia, Massachusetts, Israel i 

Marroc amb la voluntat principal d'obrir noves relacions científiques i consolidar les 

ja existents. Les accions concretes s'han emmarcat en intercanvis científics, 

conferències conjuntes i presentació de projectes conjunts per aixecar finançament.  

L'aliança científica TWINS entre Catalunya i Israel s'ha iniciat amb la celebració de 

10 conferències científiques bilaterals 

EMO S'ha signat un conveni per facilitar l'aplicació d'incentius fiscals a les 

actuacions de recerca de les empreses a Catalunya. A través d'un acord amb el 

Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO), l'agència ACCIÓ serà la primera 

entitat pública no vinculada al Ministeri acreditada perquè els projectes d'R+D 

presentats a les seves convocatòries d'ajuts, puguin obtenir un informe motivat, 

exempt del cost corresponent a l'informe tècnic requerit. Fins ara, les empreses 
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catalanes que es presentaven als programes d'ajuts a l'R+D d'ACCIÓ interessades a 

aplicar-se els incentius fiscals al projecte, només podien obtenir aquest l'informe 

tècnic a través d'entitats certificadores acreditades per ENAC, amb un cost associat. 

EMO La Generalitat ha posat en marxa el Pla Esprint, un nou programa 

d'acceleració d'start-ups que volen obrir nous mercats. Empresa i Ocupació ha 

presentat el programa, de 8 mesos de durada, que té per objectiu oferir 

acompanyament permanent a 20 start-ups cada any per tal que s'internacionalitzin i 

incrementin la seva facturació. Les empreses treballaran amb la xarxa de 34 oficines 

comercials de la Generalitat al món i seguiran programes de capacitació en 

finançament, comercialització i direcció estratègica. 

ECO L'Institut de Ciències Fotòniques (centre CERCA) ha subscrit un programa de 

col·laboració amb el Max Plank Institute for Quantum Optics (MPQ) per fer 

recerca de frontera. Segons l'acord, la Fundació privada CELLEX finançarà en la 

seva totalitat el nou programa, que tindrà una durada de 6 anys i crearà 4 posicions 

postdoctorals, els beneficiaris dels quals s'uniran a l'ICFO i al MPQ com a 

investigadors Cellex i duran a terme treballs en l'àmbit de la quàntica i l'òptica. 

ECO Tres centres CERCA han estat distingits amb el segell d'excel·lència Severo 

Ochoa (SO) atorgat pel Ministeri. Els centres reconeguts han estat l'Institut Català 

d'Investigació Química, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i l'Institut de 

Bioenginyeria de Catalunya. Amb aquestes tres acreditacions, Catalunya assoleix la 

xifra de 9 centres SO (dels 19 del total de l'Estat). Aquest segell valora la qualitat i 

l'excel·lència els centres, se'ls garanteix un finançament d'1 milió d'euros anuals 

durant 4 anys, l'accés preferent a instal·lacions científiques i la flexibilitat en la 

contractació d'investigadors.  

ECO Quatre institucions de recerca catalanes han rebut l'acreditació com a "unitats 

d'excel·lència Maria de Maetzu" (atorgada pel Ministeri). Les entitats acreditades 

són: el departament de Ciències Experimentals de la Salut de la UPF, l'Institut de 

Ciències del Cosmos de la UB, l'Institut de Biologia Molecular (IBM) del CSIC i la 

Barcelona Graduate School of Mathematics. Catalunya ha rebut 4 de les 6 

acreditacions concedides en aquesta primera convocatòria. 

ECO Barcelona acull la nova seu de l'Arxiu Europeu del Genoma-Fenoma (EGA), 

liderat pel Centre de Regulació Genòmica i amb el suport de la Generalitat. 

L'EGA emmagatzema dades de 100.000 persones, procedents de 200 centres i 

grups d'investigació d'arreu del món; les dades fan referència a estudis científics 

sobre malalties greus (càncer, malalties autoimmunitàries i cardiovasculars, 

trastorns neurològics, esclerosi, etc.). 

EMO Dinamarca i Catalunya han impulsat la col·laboració entre els clústers 

empresarials. La trobada internacional "Denmark meets Catalonia" ha reunit durant 

dos dies, a Barcelona, representants de més de 40 clústers danesos i catalans. La 

trobada ha estat organitzada per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el 

govern de Dinamarca. 

ECO Convocatòria d'ajuts per a la formació d'investigadors predoctorals (FI 2014) 

per a l'any 2014. S'han destinat 17 milions d'euros a universitats, centres de recerca 
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i fundacions hospitalàries del sistema català perquè incorporessin en els seus grups 

de recerca investigadors novells que estiguessin realitzant la seva tesi doctoral. El 

Govern ha concedit 225 ajuts. 

ECO Ajuts postdoctorals: Programa Beatriu de Pinós per a l'any 2013 i 2014. El 

Govern ha destinat 7,2 M€  a aquest programa (tant l'anualitat 2013 com la 2014), el 

qual ofereix dos tipus d'ajuts: per una banda atorga 25 beques a investigadors 

catalans per a estades de recerca postdoctorals a l'estranger (durada de 2 anys) i 

per altra banda ofereix 60 contractes a personal investigador que hagi fet una estada 

postdoctoral a l'estranger, per incorporar-lo al sistema de recerca català. 

ECO Ajuts per a la incorporació de personal investigador doctor júnior a les 

universitats públiques catalanes (2013 i 2014). L'any 2014 es van destinar 1,4 

milions d'euros a les universitats perquè contractessin personal investigador que 

hagués obtingut el títol de doctor a partir de l'1 de gener de 2012  L'any 2013 s'hi 

van destinar 535.000 euros  L'import per a cada investigador contractat és de 34.000 

euros 

ECO Convocatòria de les beques Balsells-Generalitat de Catalunya (per als anys 

2013, 2014 i 2015). Aquestes beques, en l'àmbit de l'enginyeria, contemplen dues 

modalitats: una per realitzar estudis de màster o doctorat a la University de Colorado 

Boulder, (BBC) i l'altra per realitzar estudis de postgrau i estades de recerca 

postdoctorals  a la University of California, Irvine (BBI). ) El mes de juny de 2015 s'ha 

signat un conveni amb la Fundació Balcells per impulsar una nova beca per fer el 

màster a la UC Davis en l'àmbit agroalimentari. 

ECO Convocatòria d'ajuts 2014 i 2015 per a la realització de tesis doctorals en 

català. La Direcció General de Recerca ha destinat 80.000 euros per a tesis 

doctorals en català que s'hagin defensat durant el 2013 i el 2014; l'objectiu és 

contribuir a les despeses i taxes administratives associades amb la finalització de la 

tesi doctoral i amb el tràmit d'obtenció del títol de doctor. 

PRE El CAREC ha presentat un document sobre la interrelació entre innovació 

disruptiva i progrés social i econòmic. El document és una invitació a la urgència 

d'apostar -a les empreses, a les Administracions- per una cultura organitzativa que 

faci del qüestionament permanent del seu model una constant. La innovació 

disruptiva és un dels motors més importants de creixement i riquesa tant a les 

empreses com als països. Fusiona mercats, en crea de nous, condemna a 

l'obsolescència i pot ser el fruit d'una estratègia proactiva.  

EMO Els "Cupons d'Innovació" són un segell que atorgarà la Generalitat a agents 

catalans que ofereixin tecnologia diferencial a les pimes. La Generalitat 

incentivarà les pimes a accedir als ajuts d'entre 3.000 i 5.000 euros, amb un 

pressupost global d'1,5 milions d'euros. La Generalitat converteix TECNIO en la 

marca per identificar els agents d'innovació a Catalunya. 

EMO ACCIÓ i el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya han 

promogut la contractació de professionals catalans en el disseny de la xarxa 

viària i de sanejament de Qatar. En aquesta primera selecció, una trentena 
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d'enginyers seran contractats per al desenvolupament de la xarxa viària i de 

sanejament de l'emirat. 

EMO La Generalitat i l'Institut Europeu d'Administració Pública (EIPA) promouen un 

congrés internacional sobre gestió de les TIC al sector públic a Barcelona. La 

conferència internacional "Nous models i pràctiques en la innovació i la gestió de les 

TIC en el sector públic" vol ser un espai de transferència de coneixement entre 

exemples d'excel·lència i de les últimes tendències en aquest àmbit. 

 

Alinear les estratègies catalanes d'R+D+i amb les polítiques europees 2020 
 

ECO Catalunya ha captat 992 milions d'euros del 7è Programa Marc (7PM) de la 

Comissió Europea (2007-2013), el 2,2% de tot el finançament rebut pels països 

europeus (tenint en compte que som un 1,5% de la població europea). 

Catalunya ha multiplicat per 28 la captació de recursos, des del 3r programa Marc 

fins al 7è, mentre que la dotació econòmica dels programes europeus , en aquest 

període, s'ha multiplicat per 8. El creixement de Catalunya és 3 vegades superior al 

de la resta de l'Estat i més de 4 vegades al del global de l'Espai Europeu de 

Recerca. Catalunya ha captat el 29,2% del total de recursos captats per l'Estat. 

ECO Catalunya ha captat més de 110 milions d'euros del 2014 (1r any del Programa 

Horitzó 2020), un 38% més que el 2007 (primer any del 7è Programa Marc 

europeu de Recerca). Amb un 1,5% de la població europea, Catalunya ha captat, 

l'any 2014, el 3% del total adjudicat per la Comissió Europea i el 31,4% dels fons 

atrets per l'estat. Dels 110 milions d'euros obtinguts, 71 corresponen a projectes de 

recerca i innovació i la resta corresponen als ajuts de les convocatòries de 2014 

resoltes pel Consell Europeu de Recerca. 

EMO 7 pimes catalanes desenvolupen projectes innovadors en el marc del projecte 

WIDER de la Comissió Europea. Es tracta de projectes d'empreses catalanes que 

tenen per objectiu adequar habitatges intel·ligents i sostenibles per a la gent gran, 

que s'exposen als jardins del Palau Robert fins al 2 de març. La Comissió Europea i 

la Generalitat, a través d'ACCIÓ, han cofinançat i donat suport al desenvolupament 

d'aquests projectes, fet que els ha permès fer proves i prototips per acostar-se a la 

fase de comercialització. 

ECO Catalunya, amb un 1,5% de la població europea, ha captat el 3,8% dels ajuts 

del Consell Europeu de Recerca (període 2007-2014). Amb 23,3 ajuts ERC per 

milió d'habitants, Catalunya ocupa la segona posició a la UE en captació d'ajuts 

ERC per població, només superada per Holanda. A nivell estatal, Catalunya ha 

captat el 52% de les concessions que l'ERC atorga al conjunt de l'estat espanyol. 

Barcelona és la 7ª ciutat de l'ERA amb més ajuts de l'ERC. 

EMO La Generalitat ha donat suport a l'Associació Àmbit B30 per impulsar el pol 

industrial i de manufactura avançada del sud d'Europa. Àmbit B30 agrupa 

empreses, universitats, centres de recerca i ajuntaments de 23 municipis que 

busquen potenciar tota la zona industrial i tecnològica de la B30. L'associació ha 

identificat un conjunt de projectes amb capacitat dinamitzadora sobre un territori que 
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concentra el 17% del PIB català. 

ECO Catalunya ha obtingut 5 ajuts "Proof of Concept" a la 1ª convocatòria el 2015, 

un 11% del total d'ajuts concedits pel Consell Europeu de Recerca. Pel que fa a 

l'any 2014, Catalunya va obtenir 11 ajuts "Proof of Concept": amb un 80% dels Proof 

of Concept de l'estat i vora el 10% dels de l'Espai Europeu de Recerca, Catalunya 

es va situar com el 4rt país amb major nombre de projectes subvencionats "Proof of 

concept" per part de l'European Research Council. 

ECO Catalunya ha obtingut 5 concessions, a la convocatòria 2014, dels Advanced 

Grants del Consell Europeu de Recerca. Catalunya ha obtingut el 2,6% del total 

de concessions atorgades i el 40% de les captades per l'Estat. Les convocatòries 

Advanced Grants financen els millors projectes de recerca d'investigadors ja 

consolidats a nivell europeu i s'atorguen únicament per criteris d'excel·lència 

científica; la seva dotació per projecte és de fins a 2,5 milions d'euros. 

ECO Catalunya ha obtingut 14 ajuts de la convocatòria "Consolidator Grants" del 

Consell Europeu de Recerca, l'any 2014. Amb l'1,2% dels habitants de l'Espai 

Europeu de Recerca, Catalunya ha obtingut prop del 4% dels ajuts atorgats en 

aquesta convocatòria. Aquests 14 ajuts s'afegeixen als 11 que es van aconseguir a 

la primera convocatòria dels Consolidator Grants, l'any 2013 i es destinen a 

científics que es troben a la meitat de la seva carrera per tal que puguin consolidar 

els seus equips i desenvolupar les seves idees més innovadores a tot l'Espai 

Europeu de Recerca. 

ECO Catalunya ha obtingut 8 concessions "Starting Grants" del Consell Europeu de 

Recerca (convocatòria 2014). Els investigadors catalans han obtingut el 2,4% del 

total d'ajuts concedits per Europa i el 40% dels ajuts captats a tot l'Estat. Des de la 

creació d'aquests ajuts europeus, l'any 2007, 72 investigadors del sistema de 

recerca català han obtingut ajuts Starting Grants. 

ECO Catalunya ha obtingut (i coordina) 2 "Synergy Grants" dels 13 projectes 

col·laboratius que s'han atorgat a tot l'Espai Europeu de Recerca (ERA). Amb 

un 1,2% de la població de l'ERA, Catalunya ha atret un 15% dels ajuts concedits pel 

Consell Europeu de Recerca (ERC). Són els ajuts més potents de l'ERC, amb 15 

milions d'euros cadascun. 

ECO Catalunya participa en el projecte guanyador del nou KIC (comunitat de 

coneixement i innovació) en salut impulsat per l'Institut Europeu d'Innovació i 

Tecnologia. Es tracta del projecte Innolife, un consorci de més de 144 empreses, 

universitats i centres científics de 14 països europeus que centrarà la seva 

investigació en el camp de la vida saludable i l'envelliment actiu. El projecte tindrà 6 

centres operatius i 1 d'ells s'ubicarà al Parc Científic de Barcelona (UB). La 

Generalitat, a través de l'AGAUR, ha dut a terme una convocatòria específica per 

incentivar la participació d'entitats amb seu a Catalunya per esdevenir un centre 

operatiu.     

ECO Catalunya invertirà 132 M€ del FEDER (2014-2020) a recerca, un 55% més que 

el període anterior (2007-2013). Es destinaran al reforç de les capacitats 

tecnològiques de les infraestructures de recerca (70 M€), a tecnologies emergents 
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(10 M€), a projectes col·laboratius (16 M€), a programes i instruments de 

transferència tecnològica (12 M€ per al programa "indústria del coneixement") i 24 

M€ a altres instruments. 

ECO La Secretaria d'Universitats i Recerca ha cofinançat 55 actuacions en 

infraestructures R+D+I i transferència de tecnologia amb el FEDER 2007-2013. 

Aquestes actuacions han tingut un impacte de 1.558 llocs de treball i han beneficiat 

directament a 48 institucions. La Secretaria d'Universitats i Recerca ha aportat 102,6 

M€ de cofinançament. 

ECO El Govern ha creat el web Euraxess Catalonia per promoure la captació de 

talent i la mobilitat de personal investigador a Catalunya. Euraxess Catalonia 

forma part de la xarxa Euraxess que agrupa més de 200 centres i institucions de 

recerca de 40 països europeus. Aquesta xarxa s'emmarca en l'estratègia de crear 

un mercat únic de la recerca i la innovació a Europa amb la fita de completar l'Espai 

Europeu de Recerca l'any 2014 (gener 2013). 

 

Potenciar la creació d'empreses des dels centres tecnològics i la universitat 
 

ECO El Govern ha creat el Programa "Indústria del Coneixement" per acompanyar 

els projectes de noves empreses, des de la fase inicial del prototip fins a 

introduir-lo al mercat. El gener de 2015 s'ha dut a terme la 1ª convocatòria, a la 

qual s'hi han destinat 2,7 M€ i s'hi 'han presentat 176 propostes (90 per la fase 

Llavor i 86 per la fase Producte);  la fase Llavor s'ha resolt i s'han atorgat 574.000 

euros per a 24 projectes. El programa està destinat a spin offs sorgides 

d'universitats i centres de recerca i acompanya els projectes de noves empreses 

amb recursos, instruments financers i formació; preveu una mobilització d'uns 30 

milions d'euros en 5 anys.   

ECO El Govern ha impulsat una mesura de deducció fiscal al tram autonòmic de 

l'IRPF per a la inversió de bussiness angels en empreses creades per 

universitats i centres de recerca. La deducció ha passat del 30% al 50% i el topall 

ha augmentat de 6.000 a 12.000 euros (llei de pressupostos 2014) 

ECO El Govern ha destinat 1,5 M€/any a incentius per a la creació d'spin-offs i per 

obtenir ingressos per llicències i patents. També ha destinat 6,1 M€/any a 

incentius per a les universitats públiques per a la signatura d'acords amb empreses 

 

Consolidar el model de governança del sistema d'R+D+I 
 

ECO El Govern ha impulsat el Programa SUMA adreçat als centres de recerca 

catalans per incentivar projectes que s'adrecin a aconseguir un increment de 

la massa crítica i la competitivitat de les seves línies de recerca. S'han dut a 

terme 3 convocatòries del Programa (2012, 2013 i 2014); l'any 2014 les actuacions 

que es van finançar són: les noves integracions i fusions entre centres de recerca 

CERCA i/o altres estructures o institucions col·laboradores i la renovació de 
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projectes SUMA anteriorment finançats. 

EMO El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) ha 

aprovat la creació de l'òrgan d'avaluació de l'impacte socioeconòmic dels 

contractes derivats del nou model TIC. Aquest òrgan es reunirà trimestralment 

per analitzar i valorar la informació de cada contracte i poder determinar l'impacte 

socioeconòmic real que se'n derivi. 

EMO S'ha activat el 'Canal TIC', un portal web amb vocació pedagògica, per aclarir 

conceptes sobre antenes i telefonia mòbil. El lloc web forma part del projecte 

Governança Radioelèctrica i vol ser un espai de consulta i divulgació amb la voluntat 

de facilitar l'accés de la ciutadania a tota la informació relacionada amb les antenes 

de telefonia mòbil. 

ECO El Govern ha aprovat 8 actuacions de fusió i integració de centres de recerca, 

que impliquen un total de 16 institucions, en el marc del Pla de reordenació 

dels centres de recerca. En aquesta línia, el mes de desembre de 2014 es va 

aprovar la dissolució i extinció del Consorci MOVE i la dissolució del centre de 

recerca Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) i la seva fusió amb 

l'IRTA; el mes de desembre de 2013 es va aprovar la integració de l'Institut de 

Geomàtica de Catalunya al Centre Tecnològic de Comunicacions i i l'absorció del 

Consorci de Biblioteques Universitàries (CBUC) per part del Consorci Centre de 

Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA). 

ECO Conveni per a l'explotació del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (gener 

2014). Mitjançant aquest conveni entre la Generalitat, el Ministeri, la Fundació Parc 

Científic de Barcelona i la Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG), el 

Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica passa a ser gestionat pel CRG, ja que fins ara 

estava gestionat per la Fundació Parc Científic de Barcelona. 

EMO S'ha adjudicat el contracte per a la Governança del nou model TIC a Deloitte i 

Capgemini, amb un estalvi de més d'un 17% en la despesa de serveis de gestió 

de les TIC. El primer lot del contracte, adjudicat a Deloitte per un import anual de 

5,50 milions d'euros i una durada de 4 anys més 2 de pròrroga, correspon a l'Oficina 

de Governança de la Gestió de la Demanda i Projectes i l'Oficina de Suport a la 

Governança Transversal. El segon lot del contracte, corresponent a l'Oficina de 

Governança de la Gestió Operativa dels Serveis i l'Oficina de Qualitat, s'ha adjudicat 

a Capgemini per un import anual de 3,75 milions d'euros i una durada de 4 anys 

més dos de pròrroga. 

ECO S'ha inaugurat el nou centre de l'Institut Català de Nanociències i 

Nanotecnologia (2014). El centre és el resultat d'una llarga col·laboració entre el 

CSIC, la Generalitat i la UAB; les dues administracions han unificat les seves 

iniciatives de nanociència per reforçar la recerca i la transferència del coneixement 

en aquest àmbit i convertir el centre en un referent científic del sud d'Europa. L'edifici 

compta amb 45 laboratoris, en els quals treballen 140 científics. 

ECO El Govern ha aprovat la participació de la Generalitat al Patronat de la 

Fundació b_TEC, Parc Barcelona Innovació Tecnològica (2013). Aquesta 
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Fundació té com a objectiu impulsar el Campus Diagonal-Besòs, per tal que 

esdevingui un pol estratègic de creació de sinèrgies entre la universitat, 

l'administració i l'empresa en els següents àmbits científics: energia, aigua i 

sostenibilitat, mobilitat sostenible, tecnologia química i de materials i tecnologia 

biomèdica. 

ECO El Govern ha aprovat la constitució del Barcelona Supercomputing Centre 

(BSC-CNS). Atès que finalitzava la vigència del conveni existent i no es va aprovar 

la seva pròrroga, es fa necessària la constitució d'un nou Consorci BSC_CNS 

(mitjançant conveni de col·laboració) amb les mateixes finalitats i composició dels 

seus òrgans de govern que hi havia anteriorment. El nou conveni, signat entre 

l'Estat, la Generalitat i la UPC, té una vigència fins el 31 de desembre de 2015 i 

preveu una aportació de la Generalitat per a l'any 2015 de 2,8 milions d'euros. 

 

Desenvolupar mesures de suport a la internacionalització de l'economia per duplicar 
les empreses catalanes que exporten regularment 
 

EMO Al llarg de tota la legislatura s'ha treballat intensament per adaptar i ampliar 

els serveis de la xarxa d'oficines exteriors amb que compta el Govern de la 

Generalitat. El Govern compta ja amb 36 oficines arreu del món a través de les 

quals impulsa l'exportació catalana i l'atracció d'inversions estrangeres. La 

Generalitat obre la primera Oficina Exterior de Comerç i Inversions a Panamà, des 

d'on es cobriran els països de Centre Amèrica i el Carib. L'antena d'Accra passa a 

esdevenir Oficina Exterior de Comerç i Inversions. S'ha obert una antena 

tecnològica a Boston orientada a temes tecnològics. Es reforça la presència a Tel 

Aviv, on ja hi havia una antena tecnològica, mitjançant una nova Oficina Exterior. Al 

llarg de la legislatura la xarxa exterior ha gestionat més de 2.000 projectes 

d'internacionalització de 1.500 empreses catalanes. 

EMO La Generalitat, a través d'ACCIÓ, va coordinar i participar al 2014 en 7 

Missions Institucionals, 18 Missions Estratègiques i 68 Missions 

Internacionals, amb un total de 560 empreses participants en les mateixes. I el 

2015 missió a Turquia. Missió catalana a Israel (11/13), Missió institucional a 

Colòmbia (10/13), Missió comercial al Japó i Corea del Sud (02/15), Mèxic (10/14), 

California (10/14).    

EMO Invest in Catalonia (Trade and Investment) ha atret projectes d'inversió d'alt 

valor afegit i generadors d'ocupació de qualitat a Catalunya. Des del 2013 fins al 

maig del 2015 127 projectes d'inversió estrangera, que han suposat la creació de 

creació de 5.000 llocs de treball directes i el manteniment de 2.345 i han generat 

una inversió de 568 milions d'euros.  

EMO La Generalitat ha destinat 1,2 milions d'euros per donar suport empresarial a 

través dels 3 programes: Expansiona't,  Empresa Exporta i Iniciació a 

l'Exportació. Els programes, impulsats des d'ACCIÓ, afavorirà el creixement de la 

pime catalana mitjançant l'assessorament expert i l'acompanyament per a la 

realització d'un projecte de creixement internacional i de millora de la competitivitat. 
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EMO El Govern organitza cada any la Setmana de la Internacionalització. Al maig del 

2014 el Govern ha promogut més de 800 reunions de treball entre empresaris 

catalans i els directors d'ACCIÓ al món. S'han organitzat 26 seminaris temàtics 

sobre diversos mercats que han comptat amb més de 700 assistents. Les reunions 

més interessants per als empresaris catalans han estat els Estats Units, els Emirats 

Àrabs Units i Rússia. A la Setmana de la internacionalització que va tenir lloc entre 

el 7 i 11 d'octubre del 2013, es van organitzar 26 seminaris temàtics sobre diversos 

mercats que van comptar amb més de 700 assistents.  

PRE El Govern de Catalunya i l'estat de Califòrnia han signat un acord de 

cooperació econòmica i empresarial. El secretari d'Afers Exteriors i de la Unió 

Europea destaca que Califòrnia, setena economia del món, només signa acords 

amb territoris en els quals hi veu un atractiu de caràcter estratègic; i subratlla 

l'aposta del Govern per la projecció exterior, que "continuarem fent, per defensar els 

interessos dels catalans, amb o sense traves de l'Estat". 

EMO La Generalitat acompanya empreses catalanes a Fires internacionals, com la 

Catalan Gourmet USA i la "Weine Aus Katalonien" o la China Hi-Tech Fair. La 

Catalan Gourmet USA ha acompanyat a empreses catalanes a participar en la fira 

alimentària més important dels Estats Units: Americas Food&Beverage de Miami, el 

2013 i el 2015. A través de la plataforma de la Generalitat Catalan Gourmet USA 

(impulsada per ACCIÓ per introduir productes gurmet catalans als Estats Units).  La 

"Weine Aus Katalonien" és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per 

promocionar els vins catalans entre importadors, distribuïdors i altres professionals 

alemanys.  La d'Hamburg és la segona sessió de promoció de vins i caves catalans 

a través de Weine Aus Katalonien després que el 2014 es fes la primera a Berlín.   

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han impulsat la presència de 7 empreses 

i un centre de recerca a la fira tecnològica més important de la Xina  La China Hi-

Tech Fair quees va celebrar al novembre del 2014 a Shenzhen, és un aparador 

internacional de la indústria d'alta tecnologia amb l'assistència de més de 500.000 

visitants de 58 països i 2.500 inversors.  

PRE El Govern ha renovat el conveni de cooperació transfronterera amb el 

Llenguadoc-Rosselló, que prioritza projectes i accions conjuntes sobre 

logística, transport i ensenyament superior.  

TES La Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona col·laboraran en projectes 

de regeneració urbana a Tunísia. El Consell Executiu ha autoritzat el Departament 

de Territori i Sostenibilitat a signar un conveni amb l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona i amb la Société d'Études et d'Aménagement des Côtes Nord de la Ville 

de Sfax, a Tunísia, per impulsar la col·laboració, la transferència de coneixements i 

l'assistència tècnica en els camps de la planificació urbana i la construcció de grans 

infraestructures. Igualment, el conveni permetrà compartir la tecnologia en els 

mètodes de control i seguiment de les inversions públiques. 

TES La Generalitat i ASINCA organitzen una missió empresarial a Perú. La 

Generalitat de Catalunya i l'Associació d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria 

Independents de Catalunya (ASINCA) s'han desplaçat fins al Perú en una missió 

empresarial que té com a principal objectiu d'obrir nous àmbits de col·laboració amb 
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aquest país sud-americà. La missió ha estat organitzada per l'INCASOL, amb el 

suport d'ACCIÓ. 

 

Millorar el posicionament del sector turístic en el conjunt de l'economia catalana 
 

EMO El Govern ha impulsat la regularització d'HUTS i apartaments turístics i està 

desenvolupant una campanya d'identificació i control de l'oferta il·legal 

d'allotjament. A 1 de setembre de 2014 s'havien regularitzat 38.424 HUT i 223 

establiments d'apartaments turístics, fet que suposa una regularització global de 

238.092 places d'allotjament turístic (des de l'1 de gener de 2013). L'any 2014 el 

Govern també va posar en marxa una nova mesura legislativa per millorar el control 

de l'oferta il·legal d'habitatges d'ús turístic (Fruit d'una modificació de la Llei de 

Turisme, totes les empreses i establiments turístics han de fer constar el número 

d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya en qualsevol publicitat que els 

anunciï). 

EMO El Govern ha recaptat 88,06 milions d'euros amb la taxa turística (des del 

novembre de 2012 fins al 31 de març de 2015). Un 30% del total recaptat s'ha 

destinat al món local, tenint una consideració especial la ciutat de Barcelona i la Val 

d'Aran. Pel que fa a l'any 2014 la recaptació ha estat de gairebé 41 milions d'euros, 

un 6,56% més que l'any 2013. 

EMO La Generalitat ordenarà i regularà les noves modalitats d'allotjament turístic, a 

la vegada que racionalitzarà i simplificarà la normativa turística. Com a novetat 

destacada, s'inclouran les àrees d'acollida d'autocaravanes, les habitacions en 

habitatge compartit i els albergs turístics com a modalitats d'allotjament turístic; per 

tant, quedaran subjectes a la recaptació de l'impost sobre les estades en 

establiments turístics. També es crearà un marc normatiu específic i propi per al 

turisme, pel que fa als procediments sancionadors. 

EMO El Govern està desenvolupant el Pla estratègic de Turisme de Catalunya 2013-

2016. El Pla estableix les actuacions a desenvolupar en matèria de turisme durant 4 

anys, es fonamenta en les Directrius nacionals del turisme i té com a repte equilibrar 

la quantitat amb la qualitat del turisme, atraient un turisme de major valor afegit, que 

permeti assegurar-ne la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de cara al 

futur. 

EMO La Generalitat està desenvolupant el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 

2013-2015. El Pla, que estableix les línies prioritàries per la promoció turística de 

Catalunya i que ha comptat amb una important participació sectorial, prioritza 

l'increment dels ingressos turístics, millorant el coneixement de la demanda, 

treballant per la fidelització dels visitants i incrementant la rendibilitat de l'acció 

promocional. 

EMO La Generalitat ha destinat 6,5 milions d'euros (2014-2015) i 6,5 M€ (2015-2017) 

(procedents de la taxa turística) als ens locals per a la posada en marxa de 

plans de foment territorial del turisme. A la convocatòria d'ajuts del període 2014-

2015 s'han finançat 17 projectes de municipis catalans; aquests projectes han de 
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permetre millorar la competitivitat de la destinació turística, d'acord amb el que 

estableix el Pla estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i també han de 

permetre una millora de  l'experiència turística 

EMO La Generalitat ha destinat, l'any 2014 i l'any 2015, 4 milions d'euros 

(procedents de la taxa turística) per contribuir a la renovació de la planta 

hotelera de Catalunya. La Generalitat ha impulsat, a través de l'ICF, una línia de 

finançament amb condicions preferents per a les empreses hoteleres. Sobre els 

préstecs concedits per l'ICF, la Generalitat ha destinat 4 M€ (tant 2014 com 2015) 

en ajuts per bonificar en 2,2 punts (l'any 2015) i en 2 punts (l'any 2014), el tipus 

d'interès. Es preveu mobilitzar entre 40 i 50 milions d'euros d'inversió en la 

rehabilitació de la planta hotelera catalana, les dues anualitats. 

EMO El Govern ha aprovat el Reglament del Fons per al Foment del Turisme 

(recursos generats per la taxa turística). El Decret estableix com es distribueix el 

fons (% que gestiona la Generalitat i % que gestionen els ens locals), les regles de 

funcionament d'aquest fons i els drets i deures de les administracions implicades. En 

aquesta línia, també s'ha constituït la Comissió del Fons per al Foment del Turisme 

que proposa les actuacions a realitzar amb el fons, les quals reverteixen en la 

promoció, modernització i millora del sector turístic català. 

EMO El Govern ha impulsat la constitució de la Taula del Turisme de Catalunya. Es 

tracta d'una plataforma d'interlocució amb el sector, on els agents públics i privats 

que incideixen en l'activitat turística de Catalunya participen de forma estable i 

permanent per cooperar en la definició i execució de les polítiques turístiques. 

EMO La Generalitat ha creat el nou Programa de promoció turística, Enoturisme 

Catalunya. Té com a objectiu posicionar Catalunya com a destinació referent en 

enoturisme a escala nacional, estatal i internacional, dinamitzar l'economia del 

territori i desestacionalitzar el turisme català. En el marc d'aquest programa s'ha 

constituït la Taula d'Enoturisme formada per representants de l'Administració i el 

sector privat on es proposen i debaten les actuacions del programa i s'han implantat 

els primers 30 plafons de senyalització enoturística del territori. El mes de desembre 

de 2014 s'ha presentat el pla d'accions per a l'any 2015 per un import de 600.000 

euros.  

EMO El Govern ha apostat per l'oleoturisme com a nou producte de promoció 

turística. L'objectiu és desenvolupar un producte atractiu vinculat a les activitats 

turístiques de l'oli i l'oliva, amb la implicació del sector privat i del territori. En l'estudi 

dut a terme s'han detectat 92 productors amb un potencial turístic important, 40 dels 

quals ja tenen un producte turístic articulat. 

EMO La Generalitat ha presentat el pla de turisme de natura als espais naturals 

protegits de Catalunya. El pla, que ha estat impulsat conjuntament per la Direcció 

General de Turisme i la Direcció General de Polítiques Ambientals, neix amb 

l'objectiu de posicionar Catalunya com a referent en matèria de turisme de natura a 

la regió mediterrània. Proposa 50 actuacions i entre les més immediates destaquen 

la creació de la Taula de l'Ecoturisme i una inversió de 500.000 euros en una 

campanya específica de promoció. 
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EMO El Govern ha creat el distintiu d'especialitat "hotel gastronòmic". Es tracta d'un 

distintiu al qual es poden adherir, de forma voluntària, els allotjaments de petit format 

(menys de 50 habitacions) que compleixin, entre altres, el requisit de comptar amb 

una oferta gastronòmica representativa de la cuina catalana elaborada amb 

productes de proximitat. 35 hotels han rebut els primers diplomes amb aquesta 

distinció. 

EMO La Generalitat, l'ajuntament de Lloret de Mar (la Selva) i la mesa empresarial de 

turisme del municipi han impulsat un pla pilot per reconvertir turísticament el 

municipi en una destinació intel·ligent. Es tracta d'una iniciativa pionera a 

Catalunya i entre les actuacions que s'estan duent a terme destaquen la 

implementació de les TIC per a la creació i posada en valor dels recursos i 

productes turístics, la millora de l'eficiència energètica de les empreses turístiques i 

de la destinació i la gestió del coneixement en clau d'intel·ligència turística. Aquestes 

actuacions es duran a terme fins l'any 2020. 

EMO La Generalitat ha presentat el projecte europeu de turisme sostenible Sea 

Europe, en el qual Catalunya tindrà un paper destacat. El projecte es centra en 

la construcció d'una ruta transnacional de turisme sostenible que connecta diferents 

destinacions europees del litoral, en les quals es podrà gaudir de manera 

responsable d'esports aquàtics i activitats turístiques. Catalunya participa en aquest 

projecte al costat d'altres regions europees d'Espanya, Regne Unit, Irlanda, Itàlia i 

Croàcia. 

EMO Acord del Govern amb el PSC per BCN World. L'acord ha servit per aprovar les 

reformes legislatives necessàries per fer possible el projecte. L'objectiu de BCN 

World és crear més feina al país i que Catalunya tingui el lideratge turístic a nivell 

mundial. També s'ha destacat que BCN World vol "atreure convencions, congressos 

i turisme familiar" i que "l'aprovació d'una llei, clara i transparent" assegurarà que les 

coses es facin correctament. 

EMO La Generalitat ha creat la primera plataforma d'una administració pública per a 

la venda a Internet de viatges combinats. El nou canal de venda a Internet 

s'adreça a les petites i mitjanes empreses que tenen dificultats per crear les seves 

pròpies plataformes o accedir als grans canals de distribució, i té com objectiu 

arribar on els grans distribuïdors no arriben i oferir als clients una oferta turística 

diferent a la dels canals de venda habituals. 

JUS S'ha aprovat la creació de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. 

Aquesta nova corporació de dret públic neix per a la recerca, divulgació, promoció i 

protecció de la cuina i activitats gastronòmiques pròpies de les diferents comarques 

de Catalunya i també per a impulsar les ciències de la nutrició per a la millora de la 

salut i el benestar dels ciutadans.  

EMO La Generalitat ha posat en marxa un projecte pilot de cursos d'anglès per a 

professionals turístics de les comarques d'interior. Es tracta de cursos d'anglès 

bàsic i específic per atendre turistes, que es van dur a terme entre octubre i 

desembre de 2014, un cop a la setmana i que es van impartir a Sort, Manresa i 

Tortosa. La realització d'aquest projecte pilot s'emmarca en un dels objectius del Pla 
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Estratègic de turisme de Catalunya: la dinamització del turisme de les comarques 

d'interior. 

EMO Convocatòria de la línia de préstecs "Turisme Futur" (any 2013). Mitjançant 

l'Institut Català de Finances (ICF), les pimes turístiques van poder accedir a una línia 

de crèdit de 20 milions d'euros per a la renovació i millora dels allotjaments turístics 

o agències de viatges. (cada Pime va poder obtenir un préstec d'entre 40.000 i 

800.000 euros).  

 

Millorar la posició de Barcelona i  Catalunya en els rànquings dels territoris més 
atractius per a la inversió estrangera 
 

EMO L'empresa xinesa CCIC Holding Group inverteix 4 milions d'euros a 

L'Hospitalet en el primer laboratori de certificació que té a Europa 

(Barcelonès). El laboratori de CCIC inaugurat a Catalunya certificarà els productes 

industrials i electrònics europeus que s'exportin a la Xina. Per aquest projecte, la 

filial catalana del grup CCIC, CCIC Europe-Testing, ha comptat amb el suport de 

l'àrea d'atracció d'inversions estrangeres de la Generalitat de Catalunya. 

 

Potenciar la competitivitat i rendibilitat de les explotacions agràries, pesqueres i del 
sector agroalimentari, per consolidar el clúster agroalimentari català 
 

ARP El Parlament ha aprovat la Llei de les Organitzacions Interprofessionals 

Agroalimentàries de Catalunya. Aquesta Llei respon a una necessitat del sector 

per disposar d'instruments per ser competitius i guanyar massa crítica en el mercats 

alhora que dóna compliment a les resolucions del Ple Monogràfic del Parlament.  

ARP Execució del Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2007-2013. A 

31 de maig de 2015 el PDR 2007-2013 de Catalunya ha executat el 94,16% dels 

942 milions d'euros programats, situat-lo en el grup de capçalera dels programes 

amb millor nivell de realització de tot l'Estat. En finalitzar l'exercici 2014, el volum 

d'inversió generada era de 1.184 milions d'euros, més de 4.200 llocs creats, i més 

de 27.000 contractes agroambientals i altres actuacions de gestió sostenible. Del 

2011 al 2014 s'ha aprovat l'ajut d'incorporació de 1.164 joves a l'Agricultura, amb un 

import mig per jove instal·lat de 33.073 euros. Del 2009 al 2014 l'eix d'ajuts Leader 

destinats al desenvolupament local ha atorgat un total de 62,27 milions d'euros en 

ajuts que han suposat una inversió a tot Catalunya de 193,19 milions d'euros i la 

creació de 1.681 llocs de treball. El 2015 és l'últim any per tancar definitivament la 

programació del darrer període.  

ARP Catalunya incrementa la seva aportació al nou PDR.cat2020 (PDR 2014-2020) 

que suposarà una inversió global de 810,8 milions d'euros. L'aportació de 

Catalunya passa del 42% al 50%, amb una inversió global de 404,9 milions d'euros, 

per compensar la retallada d'aportació de l'Estat del 75%. L'import total del nou PDR 

serà de 810,8 milions d'euros (cofinançat en un 43% pel fons FEADER i el 7% de 

l'Estat). La distribució dels fons ha estat acordada amb el sector agroalimentari i 
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forestal. S'estableix la prioritat a les ajudes per als plans de millora, la incorporació 

de joves agricultors, les ajudes a zones desafavorides i l'activació del sector forestal 

i millora de la biodiversitat. Agricultura ja ha començat a desenvolupar el nou Pla 

amb la publicació de la convocatòria de selecció de grups d'acció local (GAL) que 

s'amplia de 490 a 531 municipis i del 65% al 72%del territori català. 

ARP Més de 350 milions d'euros anuals en ajuts  al sector agrari i ramader el 2013 i 

2014. S'inclouen les línies del sector del Pagament Únic (266,5 milions d'euros per a 

54.580 productors per a l'any 2013 i 248,8 milions d'euros per a 51.154 productors el 

2014) i el Contracte Global d'Explotació, que es gestionen a través de les 

Declaracions Úniques Agràries (DUN). Durant el 2013 es van presentar 61.909 

DUNs que abarquen el 82% de la Superfície Agrària Útil de Catalunya. El 2014 

s'han presentat prop de 58.000 DUNs. 

ARP Defensa del sector català en la negociació de la nova PAC 2014-2020. El 

Govern compta amb un comitè de seguiment de la PAC integrat per tècnics del 

Departament i un representant de la Taula agrària. Aquest comitè participa en les 

negociacions per aconseguir una distribució dels ajuts que no perjudiqui els pagesos 

i ramaders de Catalunya. Agricultura ha recorregut al contenciós l'aplicació de la 

nova PAC que imposa l'Estat ja que alguns preceptes no s'ajusten a la normativa 

comuitària i no potencia una agricultura realment competitiva. 

ARP Aprovació de la nova certificació de venda de Proximitat per afavorir el comerç 

directe dels productors agrícoles i ramaders. Fins al primer semestre de 2014 

s'han adherit a la certificació més de 1.763 productors. Aquesta acreditació 

potenciarà la venda directa i de circuit curt, que dinamitzarà l'economia dels petits 

productors i el consum local. 

ARP Aprovació de 24 plans de reestructuració i/o reconversió de vinya per a la 

campanya 2012-2013 i nova convocatòria 2014-2018. Durant la campanya 2012-

2013 s'han aprovat 24 plans de reestructuració i/o reconversió de vinya que han 

afavorit un total de 1.221 viticultors i 1.881 hectàrees. Per al 2014 es va assignar un 

pressupost de 9,2 milions d'euros. L'ajut és una mesura del Programa de suport al 

sector vitivinícola i busca augmentar la competitivitat dels productors vitivinícoles, 

afavorir la modernització de les explotacions i millorar les condicions i l'estructura del 

sector.  

ARP Agricultura simplifica els tràmits als agricultors i ramaders. A més de la 

instauració de la DUN amb signatura electrònica, durant el 2013 i 2014 el 

Departament ha posat en marxa el correu electrònic com a via de comunicació amb 

el ciutadà i les empreses agràries. El total de comunicacions electròniques enviades 

ha estat de 87.888 (50.356 el 2013 i 37.532 el 1er. semestre de 2014), i 

periòdicament es continuen enviant, amb els avantatges que això suposa de 

rapidesa en les comunicacions i estalvi de paper i pressupost de tramesa. A més, 

s'està potenciant l'accés del ciutadà i de les empreses agràries a poder consultar les 

seves dades relatives als drets de pagament únic, i els documents i resolucions 

relacionats amb l'esmentat pagament. 

ARP Promoció dels productes agroalimentaris catalans arreu del món a través de 
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Prodeca. Durant l'any 2013 més de 350 empreses agroalimentàries catalanes han 

tingut l'oportunitat de participar en més de 15 missions comercials arreu del món. A 

més Prodeca també ha organitzat la visita de delegacions empresarials 

marroquines, índies i xineses per potenciar la internacionalització de productes 

catalans. Durant el 2014, Prodeca ha donat suport a la promoció comercial 

internacional de 934 empreses agroalimentàries. A més, s'han realitzat 6 seminaris 

de transferència de coneixments en el que han participat 233 empreses. 

ARP El Departament, l'Institut Català de Finances i Avalis, faciliten l'accés al 

finançament als sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari. El 

2014 es va aprovar una línia d'avals a préstec per garantir l'accés a finançament per 

un import total màxim de 32 milions d'euros adreçada a pimes i autònoms dels 

sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari de Catalunya tant per a 

operacions d'inversió com per a operacions de circulant. El 2015 aquesta línia s'ha 

ampliat fins a 62 milions d'euros. Des de 2011 al 2014 les empreses del sector han 

fet 1.242 operacions de préstecs, amb un import total formalitzat de 128,3 milions 

d'euros. 

ARP Aprovació del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència 

Agroalimentària 2013-2020 amb l'objectiu de consolidar el sector com a peça 

clau de l'economia catalana. El desenvolupament del pla s'està duent a terme a 

través de 66 activitats i ja s'ha constituït el Consell Català de la Innovació 

Agroalimentària que coordinarà l'impuls i el seguiment d'aquestes mesures. S'han 

resol els ajuts per a la redacció de projectes R+D+I 2014 per al desenvolupament de 

noves tecnologies, productes i processos, per fer front al canvi climàtic per un import 

de 350.000 euros. Des de l'inici d'aquesta mesura, l'any 2008, s'ha impulsat la 

redacció de 179 projectes de R+D+I i la realització de 94 projectes pilot innovadors. 

L'import total executat per a aquesta línia d'ajuts fins a data d'avui ha estat de 

5.147.539,57 euros. 

ARP Aprovació del Pla de concentració de cooperatives d'Agricultura per al període 

2014-2020. La CE ha autoritzat el règim d'ajuts a les cooperatives i altres entitats 

associatives agràries per al període 2014-2020 per valor de 49 M€. L'objectiu és 

incentivar la concentració i la intercooperació de les cooperatives agràries i 

incrementar-ne la competitivitat. S'han convocat els ajuts per al foment de la 

concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres 

entitats associatives agràries amb caràcter de crèdit plurianual dotat amb 2.500.000 

euros per a la anualitat de 2015, 2.500.000 euros per a la de 2016, i de 3.000.000 

euros per a la de 2017. 

ARP El Govern ha aprovat el projecte de llei que permetrà preservar el sòl d'ús 

agrari i afavorir la producció agrària a Catalunya. La norma vol potenciar 

l'activitat agrícola, el desenvolupament rural i la recuperació de terres de conreu per 

afavorir la creació del mosaic agroforestal que contribueixi a reduir el risc d'incendis. 

A més, es vol contribuir a la tasca solidària de producció d'aliments a escala global, i 

fomentar el desenvolupament rural i la fixació de població. Des del 1993 i fins a 

l'actualitat, la superfície de conreus de Catalunya s'ha reduït en més de 134.000 

hectàrees, un 12,15% de la superfície que hi havia aquell any. 
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ARP Impuls a la producció agrària ecològica. En el marc del Programa de foment de la 

producció agroalimentària ecològica es celebra, des de l'any 2013, la Setmana Bio 

de Catalunya que ha comptat amb nombroses activitats programades. També s'ha 

convocat l'ajut de recerca aplicada en producció agroalimentària ecològica per a 

l'any 2015. 

ARP Aprovació i execució del Pla d'Acció per al control del cargol poma al Delta de 

l'Ebre. Es tracta d'una suma d'alternatives per contenir la plaga consensuades amb 

tots els sectors afectats (Agricultura, arrossaires, sindicats, regants, ADV's i 

ecologistes). El 2014 va aconseguir-se una reducció de la superfície afectada, que 

ha passat de les 2.300 ha el 2013 a les 1.600 ha del 2014. També s'ha reforçat la 

vigilància amb la col·laboració entre Agents rurals, Mossos i Seprona. Agricultura 

conjuntament amb l'ICF ha activat mesures de suport financer per empreses 

afectades. Del 2015 al 2020 es destinarà 5 milions d'euros a l'execució de les 

actuacions vinculades al pla de lluita, en el marc del Pla de Desenvolupament Rural. 

ARP Agricultura ha presentat el Pla de Desenvolupament del Litoral i de les 

comarques catalanes amb aigües continentals i/o fluvials. El document, 

consensuat amb el sector, pretén determinar les oportunitats, les potencialitats i les 

actuacions a realitzar en cada comarca amb l'objectiu de dinamitzar les activitats 

aquàtiques.  Engloba les activitats de pescaturisme i de turisme pesquer i aqüícola, 

així com les activitats vinculades als centres d'activitats marítimes (acadèmies 

nàutiques, centres d'immersió i centres nàutics) i a la pesca recreativa. El Pla, que té 

una durada d'1 any, respon a un compromís adoptat al Parlament de Catalunya a 

través de la Resolució 739/X sobre el món agrari. 

ARP El Govern ha aprovat un decret per defensar els conreus de plagues, com ara 

la del cargol poma, de manera més àgil i ràpida. L'objectiu del decret és evitar la 

introducció i propagació a Catalunya d'organismes perillosos per als productes 

vegetals. El Decret agilitza els procediments davant d'una situació de risc i estableix 

major responsabilitat als particulars per evitar focus d'emissió de plagues. 

ARP Execució del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT). Durant el 2013, 

més de 24.500 persones han assistit a les activitats de formació, que han consistit 

en la realització de 516 jornades, seminaris i visites tècniques. Per a l'any 2014 les 

actuacions es van incrementar fins a un total de 987. 

ARP Agricultura ha convocat els ajuts anuals a les línies del Pla d'assegurances 

agràries. Les assegurances cobreixen les estructures, cobertures i instal·lacions 

d'hivernacles, umbracles i túnels contractades. Per a les anualitats 2014 s'ha 

convocat un pressupost de 7.900.000 euros i per al 2015 de 8.900.000 euros. 

Aquests ajuts consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que 

l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada. 

En el seu conjunt, les administracions cobreixen el 49,84% dels costos de les primes 

mentre que els assegurats suporten el 50,16% 

ARP Mesures de suport al sector de la fruita afectat per la crisi de preus i el veto 

rus. Catalunya ha aconseguit una quota de retirades de fruita elevada de 17.200 

tones de fruita per fer front als problemes de mercat ocasionats pel veto rus. També 
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s'ha adoptat, en col·laboració amb l'ICF i AVALIS, mesures de suport financer com 

la millora de les condicions dels préstecs ja concedits per l'ICF, i també el 

refinançament de préstecs concedits per altres entitats financeres. 

ARP Conveni per al desenvolupament econòmic de l'espai agrari de la comarca del 

Baix Llobregat. L'acord, signat entre el Departament i el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat, potencia els productes locals de la zona, en el marc del Decret sobre 

venda de proximitat que ha impulsat el Departament. El propòsit del conveni és 

elaborar un programa de desenvolupament de l'agricultura periurbana del conjunt 

del Baix Llobregat, que estableixi les línies estratègiques i objectius específics a 

treballar. 

ARP Aprovació del nou Decret sobre les societats agràries de transformació de 

Catalunya (SAT). Aquest Decret suposa la recopilació i actualització de la normativa 

de les SAT que ha estat en vigor al llarg dels darrers 30 anys. S'actualitza la 

regulació del Registre de societats agràries de transformació de Catalunya i se 

simplifica la normativa de SAT agrupant-la en un sol text, i establint una rellevant 

simplificació pel que fa a la tramitació administrativa i a la reducció de la càrrega 

documental.  

ARP El Govern destina 1,8 milions d'euros a la convocatòria d'ajuts en sanitat 

vegetal per al 2015. Els ajuts s'adrecen a les Agrupacions de Defensa Forestal, que 

col·laboren amb l'Administració en les tasques de prevenció i lluita contra plagues i 

malalties. 

ARP Agricultura ha engegat la campanya de lluita contra la mosca de l'olivera 2014-

2015. El tractament aeri s'ha dut a terme sobre els municipis de les comarques del 

Baix Ebre i el Montsià, amb la qual cosa es protegiran unes 30.000 hectàrees 

d'oliveres. La mosca de l'olivera indueix unes pèrdues del 2-5% de la producció d'oli 

i de vegades la caiguda massiva dels fruits. El 2015 el Departament ha destinat 

200.000 euros a la lluita contra la mosca. 

ARP Pla de consum de fruita a les escoles. El Pla té com a objectiu contribuir a 

promoure hàbits alimentaris saludables entre els escolars. La darrera anualitat, 

2014-2015, va arribar a més de 294.000 nens de 1.236 centres educatius mentre 

que, quan es va iniciar el pla fa 6 anys, eren 50.000 alumnes i 213 escoles. Més del 

70% de les famílies considera que el pla ha millorat l'alimentació en l'àmbit familiar i 

el 97% de les escoles tornarien a participar en el proper Pla. La millora del 

finançament per part de la UE ha permès que aquest curs s'ampliï l'edat dels nens 

que han rebut fruita, incloent nens des de 3 a 12 anys.  

ARP Presentació del Pla estratègic de la planta ornamental. El Pla s'ha elaborat en 

consens amb les principals entitats del sector, i defineix les línies estratègiques a 

seguir per augmentar-ne la competitivitat. El Pla contempla 5 blocs principals: 

Exportació, Logística, Producció, Màrqueting i Mercat nacional.  

ARP Ajuts a les Agrupacions de Defensa Vegetal. La mesura permet garantir serveis 

de lluita contra les plagues dels vegetals que incloguin les actuacions d'assistència 

tècnica. Els ajuts es corresponen per a les anualitats de 2014, 2014 i 2015, i estan 
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dotats amb un import anual d'1.800.000 euros. 

ARP Aprovació del nou Decret 40/2014 d'ordenació d'explotacions ramaderes. El 

nou Decret ha creat un marc legal homogeni que permetrà evitar la dispersió 

normativa i facilitar la interpretació dels preceptes legals, simplificar tràmits i millorar 

la qualitat i seguretat sanitària dels processos productius ramaders.  

ARP Agricultura resol la concessió d'ajuts a la gestió de purins que es destinaven a 

plantes de tractament tèrmic per un import de 3,3 milions d'euros. L'Ordre 

estableix 3.374.334 euros per ajudes destinades a la gestió immediata dels purins 

que es destinaven a les plantes d'assecatge abans del seu tancament. L'import total 

de la inversió és de 8 milions d'euros dels quals més del 80% corresponen a la 

instal·lació de sistemes de tractament de purins i a basses d'emmagatzematge, i 

beneficia a 171 explotacions ramaderes. Els fons provenen del Ministeri, gràcies al 

compromís que va contraure per les negociacions del Govern.  

ARP Agricultura ha fet efectiu el pagament d'1,2 milions d'euros en matèria de 

benestar animal. L'ajut consisteix en la bonificació d'interessos corresponents als 

préstecs concedits per a inversions en matèria de benestar animal per import 

d'1.286.953,97 euros. L'altre grup d'ajuts per aquest concepte ja es va pagar el 

novembre de 2014. 

ARP Agricultura ha posat en marxa el Pla de bioseguretat a les explotacions 

porcines. El Pla reforça l'assessorament sanitari als ramaders per verificar 

l'existència de mesures mínimes de bioseguretat i la seva correcta aplicació i reduir 

així el risc d'entrada i difusió de les malalties a les explotacions i poder endegar les 

línies de treball necessàries per millorar en aquest àmbit, entre les quals hi ha la 

formació dels ramaders i dels veterinaris. 

ARP Pla de recuperació del sector oví i cabrum. El pla, presentat el maig de 2013, té 

previst anar desplegant anualment actuacions seleccionades. El 2014 s'ha elaborat 

l'estudi per a la implantació de petits escorxadors mòbils i s'han fet campanyes de 

promoció del consum de carn de xai. 

ARP Definició d'un únic laboratori de sanitat ramadera i vegetal públic, oficial i de 

referència. Els laboratoris de La Seu d'Urgell, Vic, Lleida i Cabrils es reubicaran en 

una mateixa instal·lació al campus de la UdL. El nou laboratori es convertirà en el 

laboratori de referència de sanitat vegetal i agricultura, amb menor despesa i major 

eficiència. 

ECO Tutela i seguiment de les actuacions derivades del col·lapse financer de la 

cooperativa de l'Aldea.  

ARP Acord per mantenir les assegurances de recollida de cadàvers de les 

explotacions ramaderes. El Departament ha arribat a un acord amb les parts 

implicades en l'assegurança de la recollida de cadàvers, tot repartint els costos 

d'aquests serveis. D'aquesta manera, es podrà donar continuïtat a l'ordre d'ajut de 

les assegurances, clau per a la continuïtat de moltes explotacions ramaderes. Els 

ajuts per al 2014 preveuen un increment de subvenció respecte als del 2013 d'un 

20% en general i un increment del 100% per a aquelles explotacions que disposin 
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de contenidors congeladors o refrigerats.  

ARP Establiment del marc de les mesures sanitàries obligatòries de les 

explotacions bovines de Catalunya. La mesura pretén impulsar un marc legal que 

faciliti l'aplicació de les actuacions sanitàries al bestiar boví. Des de l'any 1989 

s'apliquen programes sanitaris amb l'objectiu d'eradicar la tuberculosi, la brucel·losi, 

la peripneumònia enzoòtica i la leucosi bovina. Actualment, aquest objectiu s'ha 

assolit en totes les explotacions bovines a excepció de la tuberculosi, de la qual 

encara se'n declaren uns pocs casos anuals. 

ARP Agricultura treballa per resoldre la gestió de les dejeccions ramaderes. El 

Departament està treballant amb empreses catalanes, espanyoles, alemanyes, 

russes, americanes i holandeses per trobar una solució global al problema dels 

nitrats. Cal destacar entre d'altres iniciatives, el Pla de fertilització, que es fonamenta 

en 3 eixos: canvis a la dieta, separació sòlida/líquid i obertura de plantes 

mancomunades de gestió en les àrees de major densitat ramadera. També s'està 

potenciant la transferència tecnològica amb el projecte LIFE "Farms for the future", 

la creació de l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes i ajuts per 

al tractament.  

ARP Creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes i 

de l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes. La comissió té 

per objectiu elaborar, definir i coordinar les estratègies i polítiques del Govern en 

matèria de gestió de la matèria orgànica i la fertilització, i vetllar especialment per la 

valorització de les dejeccions ramaderes com a fertilitzants, tot assegurant la 

protecció de les aigües subterrànies, els sòls i la salut de les persones. L'Oficina vol 

assegurar que els diferents agents del sector adoptin les millors tecnologies 

disponibles en matèria de gestió de dejeccions ramaderes. 

ARP Promoció del sector apícola català. Durant el 2013 es van concedir ajuts per un 

import de 507.484 € en concepte de millora en la producció i comercialització dels 

productes de l'apicultura. També es van dotar 50.000 € en ajuts al sector per la 

pol·linització. 

ARP Nou marc per a la regulació de l'assessorament en la gestió integrada de 

plagues per afavorir l'ús sostenible de fitosanitaris. La normativa regula el 

procediment per al reconeixement de la condició de persona assessora en gestió 

integrada de plagues. Des de la publicació de la normativa fins a daa d'avui ja s'han 

reconegut 1.110 assessors/es en gestió integrada de plagues. 

ARP Agricultura i la FCAC han signat un conveni de col·laboració per desenvolupar 

el Pla de concentració, intercooperació i modernització de les cooperatives 

agràries de Catalunya. A través d'aquest conveni es concedeix a la Federació una 

subvenció de 300.000 euros durant els anys 2014, 2015 i 2016. A canvi, la FCAC es 

compromet a col·laborar amb el Departament en la prestació de servei tècnic a les 

entitats associatives agràries de Catalunya. La FCAC també elaborarà, amb 

l'aprovació prèvia del Departament, un pla de formació per a les cooperatives que 

vulguin accedir al Pla de concentració. 
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ARP Promoció de productes vitivinícoles en tercers països. La inversió total 

aprovada per la campanya 2014/15 és de 23.783.113 euros repartits entre 498 

programes de promoció de 94 empreses diferents. La majoria de projectes 

sol·licitats són missions comercials, promocions en punts de venda i presentacions 

de producte en el país de destinació, així com assistència a fires internacionals. 

Aquest ajut té com a objectiu fomentar la competitivitat i el coneixement de les 

característiques i qualitats dels vins catalans. 

ARP El setembre de 2013 s'ha inaugurat el Fruitcentre de l'IRTA. Aquest serà el 

primer centre de seguiment de la postproducció de la fruita a Catalunya i un dels 

primers d'Europa. La instal·lació ha suposat una inversió de 14,2 milions d'euros, i hi 

treballaran prop de 120 persones, 40 de les quals són investigadors de tot allò 

relacionat amb la fructicultura. El Fruitcentre disposarà de 6 plantes pilot i 23 

laboratoris.  

ARP El Govern ha aprovat el  Decret del sistema de formació, transferència i 

innovació del sector agroalimentari. La norma preveu regular les funcions i 

l'estructura de les Escoles Agràries, regides fins al moment per una normativa de 

l'any 1984. Fins al moment s'ha creat el Consell Català de la Innovació 

Agroalimentària, que establirà les línies d'actuació en l'àmbit de la formació, la 

transferència tecnològica i la innovació en el sector agroalimentari. Amb el nou 

Decret, les actuals Escoles i Centres de Capacitació Agrària passen a denominar-se 

Escoles Agràries. 

ECO Desenvolupament d'un pla d'acció per a la millora de la solvència, de la 

liquiditat i del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. Pla 

iniciat a l'any 2012 amb la tramesa d'un codi de bones pràctiques, amb la sol·licitud 

d'una major informació d'aquestes seccions i amb la definició d'un nou marc 

normatiu. El 2014, el Govern ha treballat en diverses mesures que permetran elevar 

la seva solvència i augmentar la seva transparència. En aquest sentit, a principis 

d'abril del 2014 s'ha aprovat el decret que regula el seu funcionament.   

ARP Agricultura ha ampliat l'oferta formativa de les escoles agràries per facilitar la 

inserció laboral. Per al curs 2014-2015 s'han inclòs dos nous cicles, un de 

ramaderia i assistència en sanitat animal i un altre de formació de joves del món 

urbà que no tenen tradició agrària però que hi veuen una oportunitat laboral. Fins a 

l'octubre de 2014 el nombre d'alumnes matriculats a totes les escoles era de 784 i el 

grau d'ocupació del 90,32%.  

ARP Agricultura ha aprovat el Decret de presentació de begudes en ampolla de 

vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós. La norma dóna resposta a la 

voluntat del sector d'adaptar la presentació de determinades begudes en ampolla de 

vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós i així poder satisfer l'increment de 

demanda de begudes amb poca graduació alcohòlica. Fins ara aquesta tipologia de 

vins s'havien d'embotellar a països europeus. A partir d'ara tot el procés, incloent 

l'envasat i l'exportació, es podrà fer a Catalunya i s'obtindrà, així, un valor afegit més 

alt. 

ARP Creació del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya. La creació respon a la 
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necessitat de preservar el sector vinícola a Catalunya, que ha adquirit rellevància 

econòmica i social al país. 

ARP Ajuts destinats a la millora dels processos de transformació i comercialització 

dels productes agroalimentaris. L'import de l'ajut suma 841.060,72 euros. El 

pagament d'aquests ajuts estava aturat per la manca de finançament de 

l'Administració General de l'Estat al Programa de Desenvolupament Rural (PDR) i 

ara s'han pogut tramitar perquè el Departament ha aportat, amb càrrec al seu propi 

pressupost, la part que corresponia a l'Estat. 

ARP Agricultura ha convocat els ajuts per fomentar les inversions i la innovació en 

el sector del vi a Catalunya en el període 2014-2018. S'han dut a terme dues 

convocatòries de la línia d'ajut dirigides a l'execució de projectes de 

desenvolupament de nous productes, procediments i/o tecnologies i a l'execució de 

projectes d'inversió en la transformació i/o comercialització de productes vinícoles, 

en el marc del Programa de suport al sector vitivinícola per als anys 2014-2018, 

finançada íntegrament pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA). En la 1a 

convocatòria es va concedir un import de 9,58 milions d'euros, a 78 expedients, que 

preveuen generar 23,99 milions d'euros d'inversió. 

ARP Es constitueix l'Observatori Mundial de la Dieta Mediterrània. Aquesta iniciativa 

promou la investigació interdisciplinar i multisectorial de la Dieta Mediterrània des de 

les vessants alimentària i agrària, de salut cultural, econòmica, gastronòmica i 

mediambiental. Té com a objectiu crear sinergies entre els estaments científics i les 

indústries alimentàries, en relació a tots els temes relacionats amb la nutrició i la 

seva promoció. El projecte està liderat per un grup de prestigiosos investigadors i 

científics internacionals. 

ARP Aprovació de la nova Denominació d'Origen Protegida dels Fesols de Santa 

Pau (Garrotxa).  

ARP El Departament crea el Banc de llavors de varietats locals d'interès agrari de 

Catalunya. El banc preservarà la biodiversitat cultivada catalana mitjançant la 

conservació de varietats locals inscrites al Catàleg de varietats locals d'interès agrari 

de Catalunya. També obre la possibilitat de conservar llavors lliurades per 

particulars i/o entitats, de varietats que estan en risc de perdre's o que tenen un 

interès per a ser conservades. La creació del banc s'emmarca dins del Pla de la 

Biodiversitat Cultivada que el Departament va presentar el juliol de 2013.  

ARP L'activitat internacional del IRTA com a instrument de recerca del Departament 

ha assolit màxims històrics. Durant el 2014 s'han dut a terme 207 activitats 

internacionals en 33 països, que suposen el 34% de tots els recursos econòmics del 

IRTA, junt amb la participació en mes de 50 projectes europeus de R+D+I dels quals 

en lidera 4. Ha organitzat 670 activitats de transferència tecnològica que han 

comptat amb 32.500 assistents, i s'han creat 4 empreses de base tecnològica. 

També s'ha completat el procés de concentració, racionalització i viabilització de la 

Recerca i Innovació agroalimentària amb la absorció per part del IRTA de tres 

entitats de recerca i innovació: el Centre de Noves Tecnologies Alimentàries i el 

Centre Tecnològic de Gestió de Residus Orgànics, ambdós del sistema TECNIO, i el 
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Centre de Recerca en Sanitat Animal del sistema CERCA. 

ARP Creació d'una nova granja experimental R+D en el sector vaquí lleter. Es 

preveu la construcció d'una nova granja experimental de vaques a Monells per 

atendre les demandes del sector. L'explotació agroramadera serà una plataforma de 

recerca, innovació, formació i difusió del consum de llet a Catalunya. 

ARP Conveni per millorar les pràctiques comercials en la cadena alimentària. La 

iniciativa incorpora un total de 19 entitats, és pionera a l'Estat i representa una 

important fita per al sector. La mesura ha millorat les relacions comercials entre les 

diferents baules de la cadena al llarg del 2013 i 2014. 

ARP Acord per a la instal·lació del centre de selecció i millora de la raça bruna a 

l'Escola de capacitació agrària del Pirineu. El Centre de Testatge de la raça 

"Bruna dels Pirineus" té l'objectiu de consolidar-se com a centre de referència en la 

millora de la raça i de la competitivitat del sector. 

ARP Catalunya ha obtingut la declaració de Regió Europea de la Gastronomia 2016. 

Catalunya, juntament amb la regió portuguesa del Miño, han estat les primeres a 

obtenir aquest reconeixement. L'objectiu de Catalunya és promoure els productes 

alimentaris i la gastronomia catalanes com a elements essencials de la identitat del 

país i de la promoció turística. 

ARP El Govern recorre la Llei estatal de foment de la integració de cooperatives 

davant la vulneració de competències exclusives de la Generalitat. L'Executiu 

considera que aquesta normativa és una mesura innecessària i ineficaç per 

solucionar el problema de l'atomització del sector cooperatiu, i que l'àmbit supra-

autonòmic de les "entitats associatives prioritàries" que estableix és discriminatori i 

s'hauria de suprimir i obrir a qualsevol entitat de l'Estat que compleixi les condicions 

exigides independentment del seu àmbit territorial.  

ARP Posada en marxa del Pla de competitivitat del sector pesquer. Entre les 

actuacions executades destaca la signatura d'un protocol amb Ports de la 

Generalitat i les Confraries de pescadors per potenciar programes que millorin 

l'eficiència de la gestió de l'activitat pesquera, que tenen per objectiu donar 

compliment a les polítiques de sostenibilitat ecològica, responsabilitat ambiental i de 

qualitat. L'acord tindrà una vigència de dos anys i es finançarà a través de Ports de 

la Generalitat. 

ARP Ajuts al sector pesquer, aqüícola i de la comercialització i transformació de 

productes de la pesca. S'han convocat els ajuts generals del Fons Europeu 

Marítim i de la Pesca per al 2014 i 2015 per un import conjunt de més de 7 milions 

d'euros. també s'han convocat els ajuts a les zones dependets de la costa, per un 

import de 700.000 euros i a la paralització definitiva d'embarcacions, amb una 

compensació econòmica de més de 2 milions d'euros. 

ARP Ajuts per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya 

per al 2013. Els ajuts s'emmarquen en el Fons Europeu de la Pesca (FEP). La 

convocatòria ha afavorit els municipis de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Deltebre, 

Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja i Alcanar, amb un total de 



 

48 

 

680.000 euros per al 2013 i 700.000 euros per al 2014.  

ARP Aprovació del nou Decret que regula l'extracció de corall vermell en les aigües 

interiors del litoral català. La nova normativa limitarà aquesta pràctica a la zona 

compresa entre la frontera amb França i el cap de Begur. També es limitarà el 

nombre de llicències i la quantitat d'extracció amb l'objectiu de protegir la població. 

ARP El conseller ha anunciat la creació d'un Decret per regular els centres 

d'immersió per evitar l'intrusisme. El nou Decret que està preparant el 

Departament intenta buscar la seguretat dels professionals que imparteixen aquesta 

activitat: protecció contra l'intrusisme professional i protecció pels consumidors i 

turistes que demanen aquest tipus de serveis. Aquest Decret també incorpora un 

apartat de simplificació administrativa. 

ARP Promoció de les activitats marítimes recreatives respectuoses amb el medi 

marí a través del projecte BLAUCAT. El projecte està adreçat als centres 

d'activitats marítimes i té com a objectiu promoure un pla de gestió que combini la 

preservació dels ecosistemes marins amb el desenvolupament d'aquestes activitats. 

L'objectiu del projecte és crear noves empreses relacionades amb la nàutica i les 

activitats marítimes en general que se sumin a les 350 ja existents. 

ARP Projecte pilot per millorar la gestió de les activitats de pesca i la 

comercialització dels productes del mar. El projecte anomenat Fishing & 

Marketing Box (F&MB) crea una plataforma que integra les funcionalitats de la 

clàssica caixa blava i de l'actual diari de pesca electrònic, i mostra en temps real els 

preus assolits en la primera venda a les llotges pesqueres catalanes i als mercats a 

l'engròs. La iniciativa té un pressupost de 360.914 euros, finançats en un 90% per la 

UE. 

ARP Agricultura està treballant en la implementació d'una etiqueta única per als 

productes del mar. L'objectiu és que el consumidor final identifiqui els productes de 

la nostra costa i les llotges catalanes. A més, a principis del 2015 el Departament 

presentarà un dossier tècnic i s'està treballant en un Pla estratègic de la 

comercialització. 

 

Promoure l'economia verda 
 

TES El Govern ha aprovat el document d'Impuls a l'Economia Verda i Circular, que 

promou la transició cap a un model productiu basat en l'ús eficient dels 

recursos. El document identifica els 7 sectors que tenen capacitat per liderar la 

transició cap a aquest nou model (alimentació, energia i recursos, indústria, disseny, 

mobilitat sostenible, salut i cultura) i les polítiques que hauran de sustentar el canvi. 

Una inversió del 2% del PIB en activitats relacionades amb l'economia verda 

permetria crear entre 68.000 i 100.000 llocs de treball a Catalunya a curt termini. 

L'ICF ha participat en el finançament de projectes d'economia verda per un import 

total de 120 milions d'euros. 

TES La Generalitat ha presentat el Pla 2015 de Medi Ambient que impulsa l'accés 

de les empreses als mercats internacionals. Territori i Empresa han presentat, 
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per mitjà d'ACCIÓ, el nou Pla 2015 de Medi Ambient davant més de 150 empreses 

del sector, amb un directori de consultories i enginyeries ambientals. Aquesta nova 

iniciativa ofereix una cartera de serveis especialitzats i instruments per a la innovació 

i la internacionalització, amb especial èmfasi en la contractació pública internacional. 

PRE El Govern ha aprovat el decret que reforça el caràcter estratègic i consultiu del 

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). La nova 

normativa introdueix canvis en el funcionament, revisa les seves funcions i concreta 

alguns dels àmbits en què centrarà la seva actuació, com l'economia verda, 

l'energia, la seguretat alimentària o el canvi climàtic. El CADS és un òrgan integrat 

per professionals de reconegut prestigi, creat l'any 1998 per assessorar el Govern 

en la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat.   

ARP Barcelona ha acollit la cimera mundial BioEconomy Forum 2014. La cimera 

mundial centrada en bioeconomia, s'ha organitzat per la Generalitat, l'Institut 

Forestal Europeu, el Recinte Modernista Sant Pau, l'Institut de Ciència i Tecnologia 

Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre Tecnològic Forestal 

de Catalunya, en associació amb el Koli Forum. El fòrum va aplegar agents influents 

del sector de la bioeconomia i es va debatre sobre com finançar, avaluar i protegir 

els béns no tangibles per tal d'accelerar la transició cap a una bioeconomia 

sostenible, explorant el nexe aigua-energia-aliment. 

 

Defensar el model de comerç català: potenciar l'activitat econòmica en el sector del 
comerç i dels serveis, i millorar la garantia dels drets de les persones consumidores 
 

EMO S'ha aprovat la memòria preliminar de l'avantprojecte de Llei reguladora de 

l'activitat de comerç, serveis i fires. La nova llei ha d'integrar en un únic text 

normatiu la legislació en matèria de comerç, serveis i fires, actualment dispersa en 

quatre blocs normatius diferents. A més, el Govern tindrà en compte l'evolució que 

ha experimentat el comerç i farà una previsió de futur per tal de configurar un nou 

marc normatiu unificat i adaptat a les noves necessitats i als nous entorns.  El 

Govern ha presentat les línies estratègiques del text normatiu al sector de comerç. 

EMO El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l'avantprojecte de Llei de mesures 

en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció. 

D'aquesta manera es garantirà la seguretat jurídica als operadors i empresaris del 

sector davant la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat, per part del Govern de 

l'Estat, al Decret 4/2012 sobre horaris comercials. 

EMO El Govern ha aprovat un nou marc normatiu per a l'activitat artesanal. Aquest 

nou decret regula entre altres, el Carnet d'Artesà i els requisits per obtenir-lo, el 

Diploma de Mestre Artesà, que diferencia entre el professional i el cultural. Es creen 

els Premis Nacionals d'Artesania, es reconeix la Setmana d'Artesania de Catalunya i 

també es crea el Distintiu per als establiments de venda d'artesania així com el 

Distintiu D'Artesania (D'A) Catalana, per als productes artesans. 

EMO La Generalitat ha posat en marxa un programa de subvencions de 5,5 milions 

d'euros per impulsar la competitivitat del sector comercial el 2015. El pla de 
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subvencions del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) s'articula mitjançant 

2 àmbits: els programes per a associacions representatives del comerç i centrals de 

compra, amb 4 milions d'euros, i els programes de suport a les empreses del sector 

comerç, serveis, artesania i moda, amb un total de 1,5 milions d'euros. 

EMO La Generalitat i la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) col·laboren en 

l'impuls d'actuacions d'associacionisme comercial mitjançant un conveni pel 

qual la Generalitat aportarà 200.000 € al Pla d'actuacions 2015.  

EMO El Govern ha aprovat el Decret que regula els procediments sancionadors per 

infraccions de consum. La normativa defineix el procediment de restitució de 

quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i 

rescabalament de danys i perjudicis. 

EMO Acord amb comerciants, sindicats i institucions per defensar del model català 

de comerç davant la política centralitzadora estatal. El Govern català juntament 

amb els representants del sector, han volgut reafirmar i reivindicar la validesa i 

vigència del model propi de comerç a Catalunya i fer extensiu al Parlament de 

Catalunya la "Declaració del Comerç Català en defensa del Model propi del País", 

subscrita pel sector comercial, sindicats, institucions i el Govern de Catalunya. 

EMO L'Agència Catalana del Consum es consolida en el seu 10è aniversari com a 

referent en la defensa dels drets dels consumidors a Catalunya. Des de la seva 

creació, l'ACC ha mediat amb èxit en diferents crisis de consum com la d'Afinsa i 

Fòrum Filatélico, l'apagada elèctrica massiva a Barcelona al 2007, el tancament de 

viatges Marsans al 2009, la fallida d'Spanair al 2011 o, recentment, les preferents. 

En 10 anys, l'ACC ha apostat per apropar l'Administració als ciutadans, delegant 

competències als consells comarcals, i per fomentar el teixit associatiu, amb 

iniciatives com el Consell de les Persones Consumidores. També ha impulsat la 

Taula de diàleg per a la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària, el Pacte 

pel Celíac o la Taula de Distribució Solidària d'Aliments. 

EMO La Generalitat ha destinat 5,7 milions d'euros a l'impuls del comerç de 

Catalunya el 2014. La novetat de la convocatòria del 2014 va ser que es va donar 

suport a la transmissió de comerços en funcionament, per facilitar el traspàs de 

locals de negoci i la continuïtat de l'activitat comercial. A més, es va fer un programa 

específic de suport a les PIMES per a la incorporació del comerç electrònic, com a 

canal de venda complementari a la venda presencial. 

EMO La Generalitat ha donat suport a diferents entitats per impulsar el comerç i les 

empreses comercials a Catalunya. S'han signat diferents convenis de 

col·laboració per impulsar accions per al 2014: amb Pimec, un conveni de 90.000 

euros; amb la Fundació CECOT Innovació,  per donar visibilitat i representativitat a 

les empreses comercials s'ha signat un conveni de 40.000 euros  i, a COMERTIA, 

es destinen 40.000 euros per al seu pla d'actuació centrat en dinamització 

comercial. 

EMO L'Agència Catalana del Consum (ACC) en els darrers tres anys ha dictat 40.966 

laudes per les preferents i s'han retornat un total de 292,6 M€ a les persones 
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afectades. D'aquests diners, 216,1 M€ s'han retornat a persones afectades a 

Catalunya.   

EMO La Generalitat i la Confederació de Comerç de Catalunya han signat el conveni 

anual per a l'impuls d'actuacions d'associacionisme comercial. El conveni 2014 

va ser per al desenvolupament d'actuacions en les més de 350 associacions i 

gremis de comerç, serveis i turisme que representa l'entitat. El suport de la 

Generalitat es concretà en una aportació màxima de 125.000 euros, amb un límit 

màxim del 60% del cost de les actuacions. 

EMO El Govern ha aprovat el Decret que regula els fulls de queixa, reclamació i 

denúncia en les relacions de consum. Amb aquesta nova normativa es vol donar 

compliment a la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. 

EMO S'ha augmentat la protecció dels consumidors en la contractació de crèdits o 

préstecs hipotecaris. El Govern va aprovar el Projecte de llei de modificació de la 

Llei del Codi de consum de Catalunya, amb el qual pretén donar resposta a 

l'augment de la taxa d'execucions hipotecàries. Amb la nova normativa, es regula el 

contingut de la publicitat del producte per evitar la publicitat enganyosa; s'amplia la 

informació precontractual que es lliura al consumidor i inclou el deure d'entitats i 

notaris de fer comprensibles les implicacions econòmiques i jurídiques de la 

transacció i les conseqüències en cas d'impagament. A més, es fixa un interès de 

demora màxim que no pot superar en 2,5 vegades l'interès legal del diner. Qualsevol 

clàusula que inclogui un tipus superior es considerarà abusiva. 

EMO El Govern ha aprovat el decret que regula el procediment de mediació en les 

relacions de consum per facilitar els acords entre empreses i consumidors. 

Aquest decret s'emmarca en el desplegament reglamentari del Codi de consum de 

Catalunya. La novetat de la normativa és que la persona consumidora podrà 

sol·licitar una mediació si, després d'un mes d'haver presentat una reclamació, no té 

resposta o aquesta no és satisfactòria. 

EMO El Govern ha derogat per decret llei l'excepció que permet obrir nous 

equipaments comercials fora dels nuclis urbans. La mesura s'emmarca en el 

compromís del Govern de defensar, amb tots els instruments al seu abast, el model 

comercial del país, basat en la cohesió social i el desenvolupament sostenible del 

territori. El decret llei apel·la a "raons imperioses d'interès general", ja que a la 

pràctica aquesta excepció "ha provocat greus conseqüències en el model comercial 

català" en la mesura que propicia l'aparició d'àrees comercials perifèriques fora de 

les ciutats en perjudici de la cohesió social i la diversitat d'usos. La necessària 

immediatesa i urgència d'aquesta derogació s'ha vist accentuada pels efectes del 

nou recurs d'inconstitucionalitat que el Govern de l'Estat ha interposat davant del TC 

contra la disposició transitòria 8a de la llei que ajornava l'aplicació de l'excepció. 

 

Millorar l'entorn competitiu dels mercats de béns i serveis de Catalunya 
 

JUS S'ha aprovat la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de fusió dels 

col·legis oficials d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya i 
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d'Enginyers Tècnics i Perits de Telecomunicació de Catalunya en el Col·legi 

Professional de les enginyeries tècniques en Informàtica i de Telecomunicació 

de Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és la fusió dels col·legis d'àmbit català que 

representen els enginyers tècnics en informàtica i els enginyers tècnics i perits de 

telecomunicació, amb projecció en el sector de les tecnologies de la informació i les 

comunicacions, per a la constitució d'un únic col·legi professional. 

JUS S'ha aprovat el Projecte de llei de l'exercici de les professions titulades i dels 

col·legis professionals i està en tràmit parlamentari. La filosofia del Projecte és 

modernitzar l'ordenament jurídic respecte de les normes d'accés i la prestació dels 

serveis dels col·legis professionals. També pretén preservar les competències de la 

Generalitat en aquest àmbit. 

JUS S'ha aprovat el Projecte de llei que modifica els requisits d'accés i els terminis 

per a la col·legiació dels col·legis de periodistes, publicitat i relacions 

públiques, dissenyadors gràfics i comunicadors audiovisuals. Els canvis en els 

requisits d'accés permetran que molts professionals, amb anys d'experiència, puguin 

fer el tràmit per col·legiar-se, ja que en el seu moment, a causa de la manca de 

recursos econòmics i personals dels col·legis en el moment de la seva creació, no 

van ser informats de la possibilitat esmentada. 

JUS S'ha aprovat la Llei de fusió dels col·legis oficials de titulats mercantils i 

empresarials en el Col·legi d'Economistes de Catalunya. La fusió dels col·legis 

oficials de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 

del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del 

Col·legi d'Economistes de Catalunya en el Col·legi d'Economistes de Catalunya 

pretén assolir una forma més idònia, simplificada i forta en benefici de la societat i 

alhora, millorar l'estructura de la representació de la professió.  També n'és objectiu 

l'assoliment d'una major eficàcia, tant pel que fa a l'estalvi de mitjans i reducció de 

costos com en la interlocució de les professions econòmiques amb les 

administracions públiques. 

JUS S'ha aprovat el Decret de revisió de la demarcació notarial de Catalunya. La 

situació econòmica i social de Catalunya i els paràmetres que van justificar la fixació 

de la demarcació fins llavors vigent han variat profundament. Per prestar un servei 

públic notarial adequat, ha estat necessari corregir el dimensionament de les 

notaries demarcades a Catalunya.  

JUS S'han adaptat al context econòmic i social actual els registres de la propietat 

de Catalunya. D'acord amb les competències reconegudes a l'Estatut, el Govern ha 

aprovat, per primera vegada, un decret que modifica la demarcació registral i 

suprimeix 33 oficines que no s'han arribat a crear, que no han estat mai ocupades 

per cap registrador titular o que han quedat vacants. 

JUS S'ha declarat d'interès públic que el personal del cos de metges forenses 

adscrit a l'Institut de Medecina Legal de Catalunya desenvolupi una segona 

activitat com a càrrec de les juntes de govern dels col·legis de metges de 

Catalunya. D'aquesta manera, més enllà de la seva funció estrictament pericial, els 

metges forenses podran dotar altres organismes públics dels seus coneixements 
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amb una dimensió no únicament pericial sinó també sanitària.  

JUS L'any 2014 es van atorgar subvencions per finançar despeses de 

funcionament i de desenvolupament de les activitats de les acadèmies. En són 

beneficiàries la Reial Acadèmia de Bones Lletres, la Reial Acadèmia Catalana de 

Belles Arts de Sant Jordi, la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, la Reial 

Acadèmia de Medicina de Catalunya, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona, l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, la Reial Acadèmia de 

Doctors, l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i la Real Academia 

de Ciencias Económicas y Financieras. 

JUS Justícia ha obert la convocatòria pública corresponent a l'any 2015 per a la 

concessió de subvencions adreçades a finançar despeses de funcionament i 

de desenvolupament de les activitats de les acadèmies. Les activitats 

subvencionades són les inherents a la tasca d'impuls a la investigació, l'estudi de les 

diferents branques del saber, la difusió de les ciències, les lletres i les arts. La 

dotació pressupostària prevista és de 100.000 euros. 

 

Crear un marc català de relacions laborals 
 

EMO El Govern ha atorgat una subvenció de 800.000 euros a la Fundació Privada 

Tribunal Laboral de Catalunya. Aquesta subvenció és per finançar part de les 

seves despeses de funcionament de 2015. El Tribunal Laboral de Catalunya és un 

sistema extrajudicial de resolució de conflictes laborals que permet a les parts trobar 

solucions gràcies a la conciliació i a l'arbitratge. 

EMO S'ha posat en marxa una comissió dins el Consell de Relacions Laborals per 

fer el seguiment dels aspectes relacionats amb la concertació social de l'Acord 

pel diàleg permanent. Per tal de poder fer seguiment dels elements vinculats a la 

concertació social s'ha establert una comissió ad hoc que fa el seguiment periòdic 

d'aquesta temàtica. 

EMO S'han modificat els estatuts del Tribunal Laboral de Catalunya per tal 

d'adequar el seu funcionament a la realitat empresarial i sindical de Catalunya. 

L'objectiu és afavorir el servei a empreses i treballadors de la totalitat del territori. 

Per fer-ho s'ha acordat la incorporació de FEPIME i PIMEC com a membres del 

Patronat de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya, a partir del seu 

nivell de representativitat que tenen assignada en aplicació dels instruments legals, 

reglamentaris o administratius vigents. 

EMO La Generalitat impulsa diverses accions per promoure la igualtat entre dones i 

homes en l'àmbit del treball. Al llarg del 2014, les actuacions més destacades van 

ser: a) formació en línia en matèria de igualtat i qualitat en el treball. Aquest nou 

servei, que s'ofereix a través del Canal Empresa, està adreçat a professionals, 

personal directiu i treballadors; b) nou cicle formatiu de grau superior de tècnic/a en 

promoció de la igualtat i c) participació en el projecte europeu PASSAGE (del 

programa Erasmus) en el que s'han intercanviat coneixements i experiències en la 
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promoció de la igualtat a l'àmbit de les relacions laborals. 

EMO El Govern ha aprovat el decret que adapta la Comissió de Convenis Col·lectius 

del Consell de Relacions Laborals (CRL) perquè pugui assumir funcions 

decisòries en els procediments d'inaplicació d'aquests.  La nova normativa, en 

línia amb la legislació estatal, preveu la participació de l'Administració des del punt 

de vista de garantia del procediment i adapta l'organització i el funcionament de la 

Comissió a l'esmentada facultat per decidir. A més, també adapta la Comissió a les 

noves necessitats que s'han anat plantejant des de la seva constitució, de manera 

que se'n garanteix l'eficàcia i l'agilitat.  

EMO S'ha posat en marxa el nou portal CoNTA de notificació dels accidents de 

treball. Aquesta nova eina agilitza i simplifica els tràmits tant per a les empreses 

com per a les mútues a l'hora de comunicar els accidents de treball a l'autoritat 

laboral. 

EMO El Govern ha plantejat un requeriment d'incompetència per vulneració de 

competències en l'àmbit de les mútues d'accidents de treball. La nova 

normativa estatal buida de contingut la coordinació de les activitat de prevenció de 

riscos laborals que es fan les mútues de treball i malalties professionals a Catalunya. 

EMO El Govern ha presentat un recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal 

Constitucional en l'àmbit de les sancions per infraccions en matèria de 

seguretat social. El Reial Decret espanyol del 2 d'agost del 2013 reserva la 

potestat de sancionar aquestes infraccions al Servicio Público de Empleo Estatal 

sense respectar les competències de la Generalitat reconegudes pel TC. 

EMO El Govern i els agents socials (les patronals Foment del Treball i Pimec i els 

sindicats CCOO i UGT) han establert un protocol d'actuació consensuat 

davant de la pèrdua de vigència dels convenis col·lectius. El pacte, formalitzat 

després de més de tres mesos de negociació, dóna una resposta per trobar una via 

que eviti la conflictivitat laboral derivada de la pèrdua de vigència o d'ultraactivitat de 

convenis col·lectius, possibilitat oberta amb la reforma laboral i que, de fet, ha 

provocat algunes de les diverses mobilitzacions sindicals del país. 

EMO S'ha aprovat el marc estratègic català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020. 

El Govern i els agents socials han impulsat aquesta estratègia per una millor gestió 

de la prevenció de riscos laborals per obtenir més productivitat, competitivitat i 

qualitat de vida dels treballadors. 

 

Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya 
 

EMO El Govern ha aprovat l'Estratègia SmartCAT, que pretén convertir Catalunya en 

una Smart Region de referència internacional. Es desplegarà un programa que 

integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, que aprofiti l'ús de la tecnologia i 

de la informació digital per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement 

econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora. 

L'Estratègia preveu projectes en camps com ara l'educació, el turisme, el comerç o 
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la salut, per optimitzar la gestió escolar i educativa a través de les TIC, introduir 

noves modalitats de pagament en comerç electrònic o nous sistemes de 

telemedicina i d'ús de la targeta sanitària al mòbil. El Govern català presenta a 

Brussel·les l'estratègia smartCAT i el seu encaix en la presidència dels 4 Motors per 

a Europa 

EMO L'Anella Industrial promou el desenvolupament de serveis sobre una nova 

infraestructura de telecomunicacions de banda ampla orientada al sector 

industrial. L'objectiu és que esdevingui una xarxa que impulsi i promogui la 

difusió i compartició del coneixement així com l'apropament i col·laboració 

entre la universitat i les empreses. A partir de l'Anella Industrial, un seguit 

d'empreses actuen com a proveïdors certificats de serveis TIC i ofereixen serveis als 

usuaris, en unes condicions prèviament pactades. Aquests serveis comprenen tot 

l'espectre de les TIC, des de la connexió a Internet fins a la utilització de 

processadors, emmagatzematge de dades, recursos de supercomputació, 

certificació de qualitat, etc. D'altra banda, les empreses usuàries coneixen les 

condicions dels serveis oferts i obtenen garanties del seu funcionament a través de 

l'òrgan gestor. Catorze empreses s'incorporen: Granta, Ruecker-Lypsa, 

Manufacturas Moderna de Metales, Tecalum, Tecsimat, Soft4Crit, Leitat, Sintelec, 

Gentic, I4Klortek, Nae, Inteligencia Creativa, Bytemaster i I & IMS.   Vuit empreses i 

dues entitats del sector de les noves tecnologies s'incorporen a l'Anella Industrial. 

Les vuit empreses són: Apfutura, Interwor, Effitronix, Ingedetec, IBM, Iniker, 

Anconnect i Cimalsa,  i les dues entitats: ParkUPC i Granollersmercat.   El Circuit de 

Catalunya s'incorpora a l'Anella Industrial. 

EMO El Govern ha donat llum verd al desplegament de la xarxa de fibra òptica de 

Catalunya, XFOCAT. La Generalitat connectarà amb fibra òptica 4.297 seus 

repartides en 712 municipis, cosa que representa el 73% de les seves 

dependències. L'objectiu principal d'aquesta xarxa és cohesionar i modernitzar els 

serveis públics catalans per augmentar-ne la qualitat i l'eficiència. La disponibilitat 

per part dels operadors de la xarxa desplegada per tot el territori facilitarà la 

generació d'una oferta competitiva per a ciutadans i empreses. 

EMO Barcelona, laboratori mundial dels telecentres del futur gràcies al lideratge de 

la Xarxa Punt TIC de Catalunya. La Generalitat de Catalunya, a través de la Xarxa 

Punt TIC i en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, ha participat com a 

coordinadora del programa pilot per dissenyar els telecentres del futur amb la 

Fundació Telecentre.org, que coordina les xarxes de telecentres a escala mundial, i 

la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU), organisme adscrit a l'ONU per a 

les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

EMO El Govern ha aprovat sol·licitar al CGE un dictamen preceptiu sobre la 

possible inconstitucionalitat d'alguns preceptes de la Llei general de 

telecomunicacions, com a pas previ a la possible interposició d'un recurs 

davant del TC. El Govern considera que la norma estatal podria envair certes 

competències autonòmiques. 

EMO S'ha presentat l'Agenda Digital per a Catalunya 2020, Idigital. Es tracta de 

l'estratègia digital de Catalunya per als propers anys, que posa la mirada en el 2020, 
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en línia amb els plans de l'Agenda Digital per a Europa. Idigital és la concreció de 

les estratègies de desenvolupament de les TIC i un full de ruta que ha de permetre a 

Catalunya aconseguir els nivells de desenvolupament dels països europeus més 

avançats en l'aprofitament de les TIC. 

EMO La Generalitat ha presentat Catalonia SmartLab, la xarxa catalana de 

laboratoris urbans per provar solucions smart en entorns reals. Aquesta 

actuació s'emmarca dins de l'estratègia SmartCAT del Govern català. 

 

Avançar cap els objectius d'Europa 2020 a través de l'estratègia Catalunya 2020 
 

EMO S’ha fet balanç de l’estratègia Catalunya 2020. Els resultats pel període 2012-

2014 es poden consultar al web http://catalunya2020.gencat.cat/ca/. 
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Eix 2. Cohesió social i serveis d'interès públic 

Garantir la prestació de les polítiques socials vinculades a l'Estat del Benestar 
 

BSF Benestar ha presentat el Mapa de prestacions socials que permetrà reordenar 

ajuts, guanyar eficiència en la gestió i millorar la seva eficàcia protectora. El 

Mapa, que identifica 155 prestacions diferents, esdevindrà un instrument essencial 

per ajudar a crear la futura Agència Catalana de Protecció Social. Es calcula que 

l'any 2014 la despesa destinada a totes aquestes prestacions va ser de més de 

41.381 milions d'euros. El 64% del total va recaure en les polítiques de pensions i 

ocupació (26.624 milions d'euros); seguides per les polítiques de salut, amb un 19% 

(7.983 milions d'euros); les polítiques d'educació, amb un 9% (3.814 milions 

d'euros); i les de serveis socials i promoció social, amb un 6% (2.521 milions 

d'euros). 

BSF Prop de 60.000 persones amb dependència moderada s'incorporaran 

progressivament al sistema de protecció de la LAPAD. Aquestes persones ja 

han estat diagnosticades pels Equips de Valoració de la Dependència. El 

Departament destina 18 milions d'euros inicials per atendre-les. La cartera de la 

dependència prevista per les persones amb dependència moderada es compon de 

les següents prestacions i/o serveis: centres d'atenció diürna per a gent gran, 

centres d'atenció diürna per a persones amb discapacitat, servei d'atenció 

domiciliària, prestació econòmica per a cuidador no professional, serveis de 

promoció de l'autonomia personal (habitatges per a persones amb malaltia mental i 

persones amb discapacitat). La legislació estatal no preveu per a les persones de 

Grau I la compatibilitat entre diferents prestacions i/o serveis. A Catalunya, el 

Govern de la Generalitat sí que contempla seguir oferint la compatibilitat dels serveis 

de llar residència i d'atenció diürna per a les persones amb discapacitat amb un 

Grau I assumint el cost íntegre d'aquesta compatibilitat. 

BSF 7.345 joves s'han beneficiat dels serveis de l'Àrea de Suport a Joves Tutelats i 

Extutelats del Departament de Benestar Social. L'Àrea de Suport a Joves 

Tutelats i Extutelats (ASJTET) ofereix als joves d'entre 16 i 21 anys sense recursos 

propis, familiars o laborals i amb un perfil determinat, un suport tècnic i educatiu en 

els àmbits de l'habitatge, de la inserció laboral, seguiment socioeducatiu i psicològic, 

suport afectiu, assessorament continuat, suport econòmic i suport jurídic. 

BSF Pressupost Benestar Social 2015: el Departament comptarà aquest 2015 amb 

un pressupost de 2.012,72 milions d'euros, amb un increment d'un 1,7% 

respecte a l'any 2014. Per programes, un 71% a l'autonomia personal i 

discapacitat, 10% a inclusió social i lluita contra la pobresa, 9% a atenció a la 

infància i l'adolescència, 5,5% direcció i administració general i un 4,5% dones, 

immigració, joventut, família i acció cívica i voluntariat.  

BSF El Departament de Benestar Social i Família va atorgar l'any 2014 subvencions 

per un total de 21.450.847 euros a les entitats que ofereixen serveis en els 

diversos àmbits que són competència del Departament. Les ajudes s'han 

distribuït a programes en matèria de família i de lluita contra els maltractaments, 

contra la violència masclista i la violència familiar, i també per a programes per al 
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col·lectiu LGTB (1.290.135 euros); a les entitats que gestionen centres oberts i 

d'altres programes en matèria d'infància i adolescència (3.968.000 euros); a finançar 

associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis als joves per activitats i suport a 

la tasca associativa (1.616.040 euros); als programes d'acollida, de promoció 

d'igualtat d'oportunitats i d'integració social de persones estrangeres immigrades i 

catalanes retornades (835.770 euros); a activitats i projectes de caràcter cívic, 

comunitari, de participació i de foment del voluntariat (4.269.089 euros); als 

programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la 

prestació de serveis socials (1.000.000 d'euros); a entitats per al desenvolupament 

d'actuacions d'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment 

aquelles que tenen infants a càrrec (2.500.000 euros); a entitats per  promoure la 

igualtat efectiva de dones i homes (630.000 euros); i finalment les diverses unitats 

de Benestar Social van atorgar en el seu conjunt més de 5'3 milions d'euros en 

subvencions directes. 

PRE L'acord parlamentari CiU/ERC en el marc de l'aprovació dels pressupostos 

2015 permetrà crear un fons social de 100 milions d'euros. El pacte es 

fonamenta en tres pilars: partides socials, funció pública i estructures d'estat. 

Ensenyament: 28 milions d'euros (beques menjador, escola inclusiva, transport 

escolar, etc.); Benestar Social: 31 milions d'euros (places residencials per a 

persones amb discapacitat, PEV, pobresa energètica, etc.); Territori i Sostenibilitat: 6 

milions d'euros (desnonaments); Empresa i Ocupació: 23 milions d'euros (RMI, 

programa ocupació per a beneficiaris de la RMI, inserció laboral persones amb 

discapacitat, CET's, etc.); Economia i Coneixement: 11 milions d'euros (Agència 

Tributària i Agència de Protecció Social). 

BSF Benestar Social anuncia la creació de més de 700 places en l'àmbit dels 

serveis socials especialitzats. Els serveis que es beneficiaran s'adrecen 

bàsicament a persones amb discapacitat (36% de les places), persones amb 

problemàtica social derivada de malaltia mental (42%) i persones amb VIH-sida 

(22%). 

BSF Benestar Social ha atorgat 509 prestacions econòmiques vinculades des de la 

reactivació d'aquest ajut el novembre passat. Aquest ajut, que contribueix al 

pagament d'una plaça residencial privada, va quedar temporalment aturat l'agost de 

2013 per motius econòmics, a causa dels reiterats incompliments per part de l'Estat 

en matèria de dependència i la situació de les arques de la Generalitat. Amb la 

reactivació Benestar va definir els criteris d'assignació de les PEV i es va establir la 

priorització de les persones més vulnerables, tant per qüestions econòmiques com 

de salut, i també per assegurar la sostenibilitat del sistema. 

BSF Catalunya impulsa el Pla d'atenció integral a les persones amb TEA (trastorns 

de l'espectre autista) i a les seves famílies. L'any 2013 es van iniciar proves pilot 

a 7 territoris, que donen cobertura a més de 200.000 menors de 18 anys. El nou Pla 

s'emmarca en el desplegament del Pla integral d'atenció a les persones amb 

problemes de salut mental, impulsat pel Govern. El Pla està promogut conjuntament 

pels departaments de Salut, Ensenyament i Benestar Social i Família, i ha estat 

consensuat amb professionals i societats científiques de l'àmbit dels serveis 
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sanitaris, educatius i socials. 

BSF Es finançaran 23 noves places de serveis per a persones amb malaltia mental i 

discapacitat intel·lectual a Mataró (Maresme). En concret, es finançaran 20 

places de servei prelaboral al Centre de Prevenció i Formació i 3 noves places de 

llar residència a la Fundació Privada El Maresme.  

BSF Benestar Social i Família comença a adjudicar les places del programa 

d'activitats de lleure per a joves "L'estiu és teu!". El programa ofereix estades de 

fins a dues setmanes a infants i joves de 5 a 16 anys a la Xarxa Nacional d'Albergs 

Socials de Catalunya. 

BSF Benestar obre les preinscripcions al segon període del programa 'Vacances en 

família'. S'ofereixen 23.240 noves places per gaudir d'estades a albergs fins el 

febrer de 2016. L'objectiu de "Vacances en família" és posar en valor el temps que 

comparteixen pares i fills i intensificar els seus vincles afectius. El programa està 

destinat a les famílies amb fills i filles de 0 a 17 anys. Aquestes famílies tenen la 

possibilitat de passar unes vacances als albergs de la Generalitat en diferents 

èpoques de l'any i de diferent durada. 

BSF Benestar presenta un nou programa per promoure la responsabilitat familiar 

corporativa a les empreses. També s'ha presentat el document "L'empresa 

responsable: 12 beneficis clau per a la família i l'empresa" que esdevé el marc teòric 

i el punt de partida del nou programa de Benestar Social i Família. 

ECO El Govern ha obtingut gairebé 5 milions d'euros des de principis de l'any 2013 

amb la venda de 35 immobles procedents d'herències intestades. En els 

primers set mesos de l'any, la Generalitat ha obtingut 3,4 milions d'euros provinents 

de la venda per subhasta de set immobles i de la venda directa d'un edifici 

d'habitatges.   Al llarg del 2014, es va ingressar més d'un milió i mig d'euros 

procedent de la venda de diversos immobles de l'herència intestada dels germans 

Anlló, mentre que el 2013 es van aconseguir 2 milions.   Tots els diners obtinguts es 

destinen a projectes d'assistència social o institucions culturals sense ànim de lucre.   

ECO El Govern potencia la finalitat social de les herències intestades. El Govern ha 

aprovat una modificació del Decret 244/1995, sobre creació de la Junta Distribuïdora 

d'Herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a 

favor de la Generalitat, amb l'objectiu de millorar les actuacions i potenciar-ne la 

finalitat social. El Govern destina les herències o cabal relicte que rep a entitats i 

institucions beneficiàries de caràcter assistencial i cultural, a habitatge social o a 

finançar el sistema públic de serveis socials. 

ECO La Generalitat ha adjudicat en subhasta 7 dels 12 immobles procedents 

d'herències intestades. Amb la venda dels 7 lots (6 pisos a la ciutat de Barcelona i 

1 finca a Sant Cugat del Vallès) s'han obtingut 1.169.092 euros, un 28% més del 

preu de sortida inicial. Els 5 lots que han quedat deserts podran sortir en segona 

subhasta, amb una reducció del preu fins a un 20% o vendre's directament amb les 

mateixes condicions que en la subhasta. Els diners obtinguts amb les vendes es 

destinaran a entitats d'assistència social o institucions culturals sense ànim de lucre. 

Enguany ja s'han aconsegit més de 3,3 milions d'euros; i des del 2013, gairebé 5 
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milions. 

ECO La Generalitat ven un edifici a Barcelona per venda directa procedent d'una 

herència intestada. L'immoble es va vendre per 2,2 milions d'euros després que la 

subhasta a l'alça -on es venien un total de quatre edificis d'habitatges- quedés 

deserta.   

BSF Benestar Social obre les preinscripcions per a 9.193 places del programa 

"L'estiu és teu!". Des de l'inici de "L'estiu és teu!", un total de 124.493 infants i 

joves han gaudit d'aquest programa. La iniciativa, que enguany arriba a la seva vint-

i-unena edició, ofereix experiències de fins a dues setmanes a infants i joves de 5 a 

16 anys per mitjà de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat). 

Pel que fa al cost de les estades, les famílies nombroses, monoparentals i les 

acollidores que obtinguin plaça pels seus fills i filles continuaran gaudint d'una 

reducció del 10% en el preu de les estades. L'any passat es van beneficiar 

d'aquestes reduccions un total de 1.727 nois i noies, el 24% de tots els participants. 

En el conjunt dels últims sis anys, 10.809 participants han gaudit d'aquesta rebaixa. 

Aquests ajuts s'emmarquen en les polítiques de suport a la família i intensifiquen 

l'orientació al servei públic dels albergs gestionats per la Generalitat de Catalunya. 

BSF Benestar Social obre les preinscripcions de 997 places per a 82 camps de 

treball per aquest estiu. Els camps de treball consten d'una estada de quinze dies 

en què es participa desinteressadament en un projecte de millora de caire 

mediambiental, social, de recuperació del patrimoni arquitectònic o d'intercanvi 

cultural. Es preveu que uns 18.000 joves europeus participaran en aquests camps 

de treball. L'any passat, 530 joves del nostre país van participar en aquestes 

estades, mentre que Catalunya va acollir 354 joves estrangers. 

BSF Benestar Social ha inaugurat FiraGran 2015, la XVII edició del Saló de la Gent 

Gran de Catalunya, que se celebra a les Drassanes Reials de Barcelona. La 

finalitat central d'aquest saló, que enguany espera superar els 40.000 visitants de 

l'edició anterior, és que les persones grans portin una vida activa i participativa i 

puguin conèixer de primera mà tots els programes i iniciatives que duen a terme les 

empreses, institucions i organitzacions que treballen per aquest col·lectiu. 

BSF S'ha inaugurat la residència Mas Sauró de Barcelona destinada a persones 

amb discapacitat intel·lectual amb suport extens i trastorns de conducta 

(Barcelonès). La residència, que oferirà 48 places residencials, ha representat una 

inversió de 6,67 milions d'euros, que ha aportat la Generalitat. La gestió del centre 

ha estat delegada, per concurs públic, a la Fundació Vella Terra, creada l'any 2002 

per promocionar l'autonomia de les persones amb dependència i amb discapacitat i 

donar suport en les situacions de risc social. De les tasques de jardineria del centre 

s'encarrega l'entitat TEB, un grup cooperatiu que treballa per a la inclusió de les 

persones amb discapacitat intel·lectual i per donar suport a les seves famílies. Així 

mateix, les obres artístiques que decoren la residència han anat a càrrec de 

persones amb discapacitat del Centre Ocupacional de la Fundació Estimia. 

BSF Benestar Social i Família anuncia la rehabilitació integral del Casal de Gent 

Gran Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. La Generalitat finançarà 
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íntegrament les obres, que tenen un cost de 2'5 milions d'euros. Durant l'any i mig 

que es preveu que duri la remodelació, els usuaris del Casal podran continuar les 

seves activitats en altres espais del municipi. 

BSF La consellera i l'alcalde han inaugurat la nova Residència d'Avis d'Amposta 

que oferirà 160 places de residència assistida i 50 de centre de dia. Amb una 

inversió propera als 11 milions d'euros i gairebé 10.000 metres quadrats, 

l'equipament duplica el nombre de places assistides de l'antiga Residència i Centre 

de Dia de la Gent Gran i permet respondre a l'augment de la demanda. 

BSF Benestar Social i l'Ajuntament de Torelló han presentat el nou projecte Espai 

Estivill Camps per a persones amb malaltia mental. Es tracta d'un recurs 

residencial amb quatre places de llar amb suport i un espai de dia amb serveis de 

rehabilitació i oci. 

BSF El Departament s'ha compromès a donar suport al projecte de la nova Llar del 

Jubilat i Pensionista de Valls i l'Alt Camp. Actualment, la llar de jubilats està 

instal·lada de forma provisional en un local cedit per l'Ajuntament al carrer Mare 

Maria Güell, a l'estació d'autobusos de Valls.     

JUS El 2014 ha sigut el millor any de la història del CIRE pel que fa a ocupació. La 

xifra de persones ocupades de l'any 2014 ha estat la millor en tots els 25 anys de 

vida del CIRE, ja que 4.011 persones han tingut la possibilitat de treballar als tallers 

productius, de serveis interiors i serveis exteriors del CIRE. Tot i la crisi, durant l'any 

2014 s'han aconseguit superar els millors resultats aconseguits en la història 

d'aquesta empresa del Departament de Justícia, quan el 2010 es van poder ocupar 

3.902 persones. 

JUS Des del 2011, 38 persones adultes i 2 menors han complert treballs o 

prestacions en benefici de la comunitat al Centre de Fauna de Vallcalent, a 

Lleida (Segrià). Des del 2011, el Servei de Mesures Penals Alternatives de Justícia 

i Agricultura col·laboren per tal que es puguin complir mesures penals alternatives 

en aquest Centre que es dedica a la recuperació d'animals salvatges i a la cria en 

captivitat d'espècies protegides 

BSF S'ha inaugurat l'ampliació de la residència i centre de dia 'Fundació Gallifa' de 

Sant Hipòlit de Voltregà (Osona). Benestar Social ha aportat 1 milió d'euros per 

finançar les obres d'ampliació que han suposat un increment de 20 places 

residencials (ha passat a tenir-ne 42) i de 30 places de centre de dia que, afegides a 

les anteriors, sumen un total de 40 places.  

BSF Una nova Oficina de Benestar Social dóna servei al Pallars Sobirà i aproparà 

els serveis i recursos del Departament i de tota l'Administració de la 

Generalitat al conjunt de ciutadans i al món associatiu de la comarca. L'any 

passat el conjunt d'oficines van atendre un total de 755.795 visites, que van suposar 

937.539 consultes i 343.230 registres. 

BSF Benestar Social ha inaugurat, a Olot, l'Oficina Jove de la Garrotxa per donar 

servei als 8.602 joves de la comarca. L'equipament és el setè d'aquest tipus que 

es posa en funcionament a les comarques gironines. L'Oficina Jove de la Garrotxa 
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oferirà assessorament personalitzat i especialitzat sobre orientació laboral, formació 

i orientació acadèmica. L'obertura d'aquest servei ha estat possible gràcies a la 

col·laboració entre Benestar Social, el Consell Comarcal de la Garrotxa i 

l'Ajuntament d'Olot. 

BSF Benestar Social ha inaugurat l'Oficina Jove del Baix Penedès, que donarà 

servei als 15.551 joves de la comarca. És el cinquè equipament d'aquest tipus que 

es posa en funcionament al Camp de Tarragona. Des de 2013 Benestar social té 

activa l'Oficina Jove Virtual (www.oficinajove.cat) que permet accedir a un total de 

1.126 recursos i serveis de tots els departaments i institucions destinats a les 

persones joves. L'any passat van utilitzar aquest servei 30.503 persones. 

BSF S'ha inaugurat l'ampliació de l'alberg La Valira, de la Seu d'Urgell (Alt Urgell). 

L'alberg ha estat ampliat amb 30 noves places i ha passat a tenir-ne un total de 130. 

S'ha equipat amb una sala per acollir activitats formatives o reunions de grup i 

també s'ha fet una adequació de millora de la imatge de l'alberg. L'ampliació de 

l'alberg La Valira forma part del projecte "Fer de la frontera un camí cap a la 

formació", que es porta a terme entre la població francesa d'Auzat, Bescaran, la Seu 

d'Urgell i Andorra, amb la coordinació de l'Institut Nacional d'Educació Física de 

Catalunya (INEFC). 

BSF Benestar Social ha inaugurat l'Oficina Jove del Pallars Sobirà, que donarà 

servei als 1.030 joves de la comarca. L'equipament, que assessorarà els joves en 

aspectes laborals i d'orientació acadèmica, és el vuitè d'aquest tipus que es posa en 

funcionament a la demarcació de Lleida. Durant el 2014, els 300 Punts d'Informació 

Juvenil i les 32 Oficines Joves van atendre 586.986 joves, que van fer 945.336 

consultes. 

JUS S'ha signat un conveni de col·laboració amb Càritas perquè els adults 

condemnats a treballs en benefici de la comunitat i els menors sotmesos a la 

mesura de prestacions en benefici de la comunitat puguin complir-les als 

equipaments de l'entitat. Podran fer-ho als espais propis de Càritas Catalunya, 

Càritas Diocesana, Càritas Interparroquials i Parroquials de les 10 diòcesis amb seu 

a Catalunya, desenvolupant diverses activitats pròpies de l'entitat 

PRE El Govern va aprovar la signatura d'un conveni amb el Ministeri d'Assumptes 

Exteriors del Regne de Cambodja, que establia les entitats col·laborades 

d'adopció internacional que es poden acreditar per tramitar adopcions. El 

Govern va donar així resposta a la demanda de famílies catalanes davant la situació 

en què es troba l'adopció internacional, amb processos tancats o amb grans 

dilacions de temps. 

EMO El Govern ha incrementat la partida de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) en 43 

milions d'euros per al 2014: s'ha passat dels 130 als 173 milions d'euros. El 

programa de la Renda Mínima d'Inserció tanca l'any 2014 amb un 8,3% més de 

titulars i un 9,4% més de beneficiaris. L'increment en el pressupost ha permès 

augmentar la cobertura d'aquesta prestació, establir una línia d'ajuts per a itineraris 

d'inserció sociolaboral mitjançant convenis amb empreses d'inserció i entitats socials 

o dotar plans d'ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) destinats als 
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beneficiaris del programa, entre d'altres.  A data de 31 de desembre de 2014 hi 

havia un total de 27.071 titulars i 68.559 beneficiaris.  

BSF S'ha actualitzat l'Acord marc de col·laboració entre la Generalitat i els ens 

locals: Benestar Social dotarà el món local amb més de 180 milions d'euros 

per finançar serveis socials, lluitar contra la pobresa i fomentar la cohesió 

social i la igualtat. Els aspectes més destacats del contracte programa 2014 són: el 

manteniment de les mesures de lluita contra la pobresa; el manteniment del 

pressupost destinat a ajudes d'urgència social (5 milions d'euros); la inclusió del 

finançament dels centres oberts dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants; i la 

incorporació al contracte programa dels serveis i programes dels consells comarcals 

en matèria de joventut. 

BSF Suport a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o 

acolliment. L'objecte d'aquestes prestacions és donar suport econòmic a les 

famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment durant el 

2014 i que no superin un nivell d'ingressos determinat, amb la finalitat de donar 

suport econòmic i prevenir situacions de vulnerabilitat.  

BSF Benestar Social ha presentat la proposta per a la reactivació de les 

prestacions econòmiques vinculades (PEV). La proposta de Benestar estableix 

que es reprenguin les PEVs residencials per a aquells usuaris amb un grau de gran 

dependència (Grau III) i que se'n fixi la quantia a través d'una fórmula progressiva, 

en funció de la capacitat econòmica de cada persona. També proposa que l'import 

màxim de la prestació sigui el que estableixi en cada moment la normativa de la Llei 

de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de 

dependència. Actualment aquest import és de 715 euros mensuals. Aquest nou 

model de càlcul s'aplicarà a les PEVs concedides després de la modificació de la 

normativa. Les persones que ja l'estan cobrant, ho seguiran fent en les mateixes 

quanties i condicions que fins ara. 

EMO La Generalitat ha destinat 7,9 milions d'euros per formar i inserir persones 

beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) al llarg del 2014 i 2015. En 

aquesta convocatòria  s'ha doblat el pressupost i el nombre de persones que se'n 

beneficiaran. Els contractes de treball tindran una durada de sis mesos i una jornada 

laboral del 100% amb un sou mensual de 850 euros. 

BSF Copagament de serveis socials. Els canvis que es produiran en el sistema només 

podran afectar aquelles persones que ja estiguin pagant l'import màxim establert a la 

cartera de serveis socials i que actualment és únicament d'un 4,5%. Les persones 

sense recursos seguiran aportant exactament les mateixes quantitats que fins ara 

amb accés als mateixos serveis.  

EMO El Govern incorpora els agents socials a la Taula sobre la Pobresa Energètica. 

És l'òrgan de concertació social i d'assessorament per fer front a la situació de 

persones amb vulnerabilitat energètica. La Taula dóna continuïtat a la tasca iniciada 

pel Govern el mes de desembre de 2013, amb l'aprovació del Decret llei per incloure 

al Codi de consum de Catalunya restriccions en la interrupció dels subministraments 



 

64 

 

energètics a l'hivern. 

BSF Benestar Social i Família i la Fundació "la Caixa" han signat el gener de 2014 la 

renovació del conveni del programa Gent 3.0. per fomentar la participació 

activa de les persones grans i fer-les presents en la nostra societat. El 

programa inclou Tallers de Promoció de la Salut i Benestar; Projectes de 

Participació Social i Voluntariat, i Projectes de Formació en Tecnologies de la 

Informació i Comunicació. El programa es desenvolupa a 101 casals de gent gran 

d'arreu de Catalunya (57 de titularitat de La Caixa). 

BSF El Carnet Jove assoleix un nou rècord històric de titulars en superar els 

528.000, un 10% dels expedits a Europa. El carnet està adreçat a joves de 14 a 29 

anys i facilita avantatges i descomptes en àmbits com la cultura, el turisme, la 

mobilitat, la salut, la formació, els esports, la tecnologia o el lleure. Incorpora una 

aplicació mòbil perquè els joves facin ús dels avantatges i descomptes. Actualment 

el Carnet Jove té un índex de penetració del 39'13%, un percentatge que ha 

augmentat mig punt respecte el 2013.  

BSF Catalunya lidera els nous beneficiaris en dependència. Un 9% més de 

beneficiaris han pogut accedir a les prestacions els últims 12 mesos. A tot l'Estat ha 

baixat el nombre de beneficiaris en un 1,37%. Les llistes d'espera de Catalunya per 

rebre els ajuts socials són les que més s'han reduït en l'últim any. 

BSF S'ha aprovat el Decret del reglament del registre d'instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves. El Registre servirà per mantenir actualitzada i 

ordenada la informació global sobre aquest sector i inclourà les dades que contenen 

les comunicacions prèvies a l'inici, la suspensió o el cessament de l'activitat 

presentades per les persones titulars d'instal·lacions destinades a activitats amb 

infants i joves (cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de 

natura i campaments juvenils). 

BSF El 2014 la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil (XNEJ) va atendre 586.986 

joves, que van fer 945.336 consultes. D'altra banda, la XNEJ té actiu des del 2013 

l'Oficina Jove Virtual www.oficinajove.cat, que permet accedir a un total de 1.126 

recursos i serveis de tots els departaments i institucions destinats a les persones 

joves. Durant el 2014, aquest web va registrar un total de 118.500 visites. En total es 

van produir 42.988 sessions iniciades per 30.503 usuaris. 

BSF Benestar Social ha inaugurat una Oficina Jove per donar servei als 1.781 joves 

de la Terra Alta. L'equipament, ubicat a Gandesa, és el tercer d'aquest tipus que es 

posa en funcionament a les Terres de l'Ebre. L'Oficina Jove ofereix assessorament 

sobre orientació laboral i formació, orientació acadèmica i temes de salut. Les 

Oficines Joves formen part del model d'equipaments i serveis per a la joventut que 

Benestar Social estén arreu del país per afavorir l'emancipació juvenil i la 

territorialització dels serveis. L'any passat, els 300 Punts d'Informació Juvenil i les 32 

Oficines Joves van atendre 586.986 joves, que van fer 945.336 consultes. 

BSF Benestar Social dota amb una Oficina Jove el Ripollès per donar servei als 

3.600 joves de la comarca. L'equipament és el sisè d'aquest tipus que es posa en 
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funcionament a les comarques gironines. Ofereix assessorament sobre 

emprenedoria, mobilitat, salut, cultura, recursos formatius, intermediació en el 

mercat de treball a Catalunya i a l'estranger, i formació per a la recerca de feina. A 

banda, també disposa d'una Borsa Jove d'Habitatge i ofereix servei d'intermediació 

entre propietaris i joves interessats a accedir a un pis. Durant el 2013, els 294 Punts 

d'Informació Juvenil i les 32 Oficines Joves van atendre uns 600.000 joves. 

BSF Benestar Social ha obert a Cervera una Oficina Jove per donar servei als 3.840 

joves de la comarca (Segarra). El servei, ubicat a la seu del Consell Comarcal, és 

el vuitè d'aquest tipus que es posa en funcionament a la demarcació de Lleida. 

Ofereix informació i assessorament en matèria d'emancipació, molt especialment en 

els àmbits de formació, educació, feina, emprenedoria i habitatge. L'oficina també 

disposa d'un tauler d'ofertes de treball a la comarca que es renovarà cada setmana. 

També informa sobre les qüestions relacionades amb la cultura, el lleure i, 

especialment, la salut. 

BSF L'Agència Catalana de la Joventut ha convocat les beques Carnet Jove del 

programa Connecta't 2014. Aquestes beques van dirigides a persones d'entre 16 i 

30 anys que siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya i que no 

hagin estat beneficiàries de les beques en anys anteriors. 

BSF S'ha inaugurat el març de 2013 l'Oficina Jove del Pla de l'Estany a Banyoles. 

L'oficina, al càrrec del la qual hi ha quatre tècnics especialistes en matèria de 

joventut, ofereix serveis d'informació sobre habitatge, educació, emprenedoria i 

autoocupació, i formació per a la recerca de feina. S'articula també com un punt 

d'informació i dinamització cultural juvenil. 

BSF L'Agència Catalana de la Joventut ha convocat onze Beques Carnet Jove que 

tenen com a objectiu promoure l'accés de joves al món professional en el 

camp de la comunicació i l'enginyeria (2014).. Les persones seleccionades 

obtindran una beca de 5.000 euros i realitzaran una estada d'un any en empreses 

de referència. Les tasques que desenvolupin estaran tutoritzades per un 

responsable de l'empresa col·laboradora amb seguiment per part del Carnet Jove. 

BSF El 2013 el Departament de Benestar Social ha ofert 155 tallers formatius 

gratuïts arreu de Catalunya dins del programa "Créixer en Família". L'objectiu 

és facilitar espais de suport als pares i mares de fills i filles de 0 a 16 anys perquè 

puguin practicar conductes parentals positives. Cada taller consta de sis sessions i 

està conduït per professionals experts en educació i dinàmiques familiars. La 

previsió és arribar a unes 3.000 famílies participants. 

BSF Benestar Social ha obert el termini de preinscripció del segon període del 

programa Vacances en família 2014-2015. En total s'han ofert 20.121 places en 

albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat). Les 

famílies han pogut fer estades als albergs de la Xanascat entre el 5 de setembre de 

2014 i el 27 de febrer del 2015. Les famílies nombroses i monoparentals han gaudit 

d'un 10% de descompte sobre tots els serveis. Un total de 2.641 famílies nombroses 

i monoparentals s'han beneficiat d'aquest descompte des que es va introduir en 

l'edició del 2012 del programa. 
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JUS S'ha renovat la col·laboració amb l'Obra Social "la Caixa" per a l'atenció a les 

víctimes de violència de gènere. Des de l'any 2009, les oficines d'atenció a la 

víctima del delicte de Catalunya deriven dones víctimes de violència de gènere o 

domèstica als programes de l'Obra Social centrats en el suport a aquest col·lectiu, 

amb l'objectiu de sumar esforços per afavorir-ne la recuperació. El nombre de dones 

ateses en el marc d'aquesta col·laboració, que s'estén a tot el territori de  Catalunya, 

ha passat de 52 l'any 2009 a 264 el 2013. 

BSF Benestar Social assigna les places del programa "Vacances en Família" per al 

primer semestre de 2015. La iniciativa s'adreça a famílies amb fills i filles menors 

de 18 anys que vulguin passar uns dies en algun dels albergs de la Generalitat a 

preus avantatjosos. Algunes de les novetats destacades del programa són la 

incorporació de més torns, fins a 917, i l'avançament del període de preinscripcions. 

"Vacances en família" ha registrat una participació des del seu inici de 38.727 

famílies corresponents a 146.113 persones, que han generat un total de 442.895 

pernoctacions. 

BSF Benestar Social i Família ofereix 52.890 places del programa "Vacances en 

família" a la xarxa d'albergs de la Generalitat. Un total de 10.306 famílies amb fills 

menors de 18 anys s'hi podran acollir, amb descomptes per les nombroses i les 

monoparentals. El programa facilita a les famílies residents a Catalunya amb fills 

menors de 18 anys la possibilitat de gaudir d'unes vacances a preus molt 

avantatjosos en albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya 

(Xanascat), situats en indrets d'alt interès turístic i cultural. D'altra banda, les famílies 

nombroses i monoparentals tindran un 10% de descompte en tots els serveis. Un 

total de 374 famílies monoparentals i 1.126 nombroses es van beneficiar d'aquesta 

reducció en l'edició de l'any passat. Enguany es calcula que es podran beneficiar 

d'aquest programa un total de 10.306 famílies, 935 més que l'edició anterior. 

JUS S'ha signat un Acord marc de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i el 

Consell de l'Advocacia Catalana per a la creació de punts d'atenció jurídica. 

Aquests punts d'atenció jurídica es destinaran als usuaris dels serveis socials dels 

diferents municipis de la demarcació de Barcelona. L'objectiu és atendre consultes 

derivades de la situació de crisi o relatives als compliments contractuals i a les 

hipoteques d'habitatge, així com prestar serveis d'atenció a la dona, entre d'altres. 

BSF Més de 200.000 infants i joves han participat l'estiu del 2014 en unes 4.200 

activitats de lleure arreu de Catalunya. La majoria d'activitats són casals, colònies 

i acampades. La distribució de les activitats és la següent: casals de vacances (52% 

de les activitats), que estan pensats per a nois i noies d'entre 5 i 12 anys; colònies 

(22% de les activitats), majoritàriament, hi participen nois i noies d'entre 5 i 16 anys; 

acampades (17% de les activitats), que estan pensades per a nois i noies d'entre 8 i 

18 anys; rutes (7% de les activitats), obertes a joves d'entre 12 i 20 anys; i camps de 

treball (2% de les activitats), oberts a joves d'entre 15 i 29 anys. El programa "L'estiu 

és teu!", organitzat per l'Agència Catalana de la Joventut, ha tingut el 2014 una 

oferta de 10.074 places. Benestar Social també organitza 90 camps de treball amb 

un total de 1.292 places. 
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JUS El Departament de Justícia ha incorporat el procés d'arbitratge a la justícia 

gratuïta per a les preferents. D'aquesta manera, s'ha donat un pas molt important 

per incorporar elements de justícia social, una màxima de les institucions catalanes.  

BSF 222.355 joves han participat en 4.906 activitats d'educació en el lleure durant el 

2013. Els casals de vacances i les colònies han concentrat més participants, mentre 

que les rutes són les que més han augmentat. El 2013 es van notificar al 

Departament de Benestar Social i Família un 5% més d'activitats que l'any anterior. 

L'augment de les activitats s'ha concentrat en les rutes (16%), les acampades (5%), 

els casals de vacances (5%), els camps de treball (4%) i les colònies (1%). 

JUS El Departament de Justícia s'ha alineat amb la Plataforma de Justícia Penal 

Europea per impulsar un sistema d'execució penal i una política penitenciària 

comuna. El Departament de Justícia ha signat un protocol de col·laboració amb la 

Plataforma de Justícia Penal Europea i l'European Organisation of Prison and 

Correctional Services (EUROPRIS), per impulsar un sistema d'execució penal i 

d'atenció a les víctimes del delicte comuns, i, conjuntament amb els països de la 

Unió Europea, treballar en una mateixa direcció per tal de reduir la reincidència i 

l'impacte de la delinqüència, així com millorar els mètodes de treball amb les 

víctimes, els interns i la comunitat. Fruit d'aquest Acord, Catalunya -a través del 

Departament de Justícia- esdevé seu de la Plataforma de la Justícia Penal Europea 

per a la celebració de les seves properes reunions i conferències. 

JUS S'han signat convenis i s'han fet actuacions per promoure la reinserció social 

dels presos. Al llarg del 2013 amb el Patronat de la Muntanya de Montserrat, la 

Fundació La Caixa, Cecot i Federació Catalana del Banc dels Aliments s'han signat 

diversos convenis per promoure l'ocupació dels presos. El primer semestre de 2014 

amb la Universitat de Lleida per col·laborar en matèria de formació al Centre 

Penitenciari de Ponent de Lleida (Segrià). El setembre de 2014 s'ha signat un acord 

amb el Departament de Cultura perquè el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció 

(CIRE) i el Teatre Nacional de Catalunya realitzin accions conjuntes per fomentar els 

valors culturals entre els penats de cara a la seva reincorporació a la societat. El 

desembre de 2014 s'ha renovat la col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa 

per al desenvolupament del programa Reincorpora que es va posar en marxa l'any 

2011. En aquest sentit, s'ha d'assenyalar que el 50% dels interns participants en el 

programa de reinserció de penats de l'Obra Social de La Caixa i el Departament de 

Justícia han trobat feina al 2014. 

JUS El Servei d'Ocupació de Catalunya i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció 

han signat un acord marc de col·laboració per desenvolupar diversos 

projectes de formació professional per a l'ocupació, Borsa de Treball i 

orientació laboral. L'Acord afectarà més de 800 persones, tant menors com majors 

de 25 anys, que estan privades de llibertat o sotmeses a mesures alternatives. 

Aquest Acord també garanteix que totes les persones subjectes al programes de 

reinserció, rebin una formació acreditada i homologada per poder integrar-se al 

mercat laboral obtenint un certificat de professionalitat. 

JUS Una recerca del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha avalat 

els beneficis de l'atenció especialitzada en la qualitat de vida dels interns amb 
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discapacitat intel·lectual. Actualment, els professionals del Programa Accepta de 

la Federació Dincat (Federació de Persones amb Discapacitat Intel·lectual), 

juntament amb els professionals d'àmbit penitenciari, ofereixen una atenció 

descentralitzada a tots els centres penitenciaris de Catalunya per tal de detectar i 

avaluar la població amb DID, i exerceixen la intervenció més intensiva dels usuaris 

als centres penitenciaris Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat), Quatre 

Camins (La Roca del Vallès, Vallès Oriental) i d'Homes de Barcelona (Barcelonès). 

D'altra banda, el Departament d'Atenció Especialitzada en funcionament al Centre 

Penitenciari Quatre Camins és mòdul d'intervenció per a persones amb disfuncions 

especials pioner a tot l'Estat espanyol. 

JUS Set de cada deu persones que surten a la presó a Catalunya no torna a 

ingressar-hi, segons l'estudi del Centre d'Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada sobre "la taxa de reincidència penitenciària 2014". La taxa de 

reincidència que s'ha obtingut el 2014, un 30,2%, és la més baixa des de l'any 1992, 

any en què es va presentar per primera vegada aquesta anàlisi. L'últim cop que es 

va estudiar va ser l'any 2008, i llavors, la taxa de reincidència era del 40,3%. 

JUS S'ha obert la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes i 

programes orientats a la reinserció i rehabilitació de menors i joves sotmesos 

a l'execució de mesures d'internament i de medi obert acordades per la 

jurisdicció de menors corresponent a l'any 2015 amb una dotació 

pressupostària de 156.500 euros. Entitats sense ànim de lucre realitzaran els  

projectes i programes que se subvencionin i que han de vetllar per les àrees o 

àmbits següents: educació social, voluntariat social i activitats d'acolliment, 

d'intervenció socioeducativa i de seguiment dels programes individualitzats de 

tractament en llars, cases i pisos. 

JUS S'ha obert la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes i 

programes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internes en 

centres penitenciaris i alliberades condicionals corresponent a l'any 2015 amb 

una dotació pressupostària de 2.050.000 euros. Entitats sense ànim de lucre 

realitzaran els projectes i programes que se subvencionin i que han de versar sobre 

les àrees o àmbits següents: salut mental i discapacitat intel·lectual i del 

desenvolupament, físic i sensorial, gent gran, sociosanitària, educació social, 

voluntariat social, intervenció preventiva i psicoterapèutica en conductes addictives, 

intervenció psicoterapèutica i seguiment comunitari de persones que han comès 

delictes violents i de risc, activitats d'atenció i d'intervenció socioeducativa i del Pla 

d'acció i desenvolupament de polítiques de dones.   

JUS El programa Reincorpora, que proporciona itineraris personalitzats de 

reinserció per a persones sota una mesura judicial en col·laboració amb la 

Fundació la Caixa, es consolida com a iniciativa d'èxit per a la reintegració 

sociolaboral. Després que l'evolució del programa des de l'any 2011 fins al 2014 

hagi experimentat una progressió en augment pel que fa a les insercions, l'edició 

2015 ha apostat per itineraris més individualitzats. Enguany està destacant 

l'increment de les formacions -144 a tot el territori- que poden seguir els usuaris 

adults i joves, tot oferint-los una capacitació tècnica i pràctiques no laborals en 
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empreses. 

JUS Un grup d'interns dels serveis exteriors del CIRE s'han format i ocupat duent a 

terme les obres de reforma estructural dels espais que ocupa el Banc de Sang 

i Teixits (BST) a Manresa (Bages). Entre les tasques realitzades a partir del 

desembre de 2014, els penats han participat en les diferents fases de les obres, com 

construcció, pintura, lampisteria o instal·lació de climatitzacions i ventilació. 

D'aquesta manera, aquests interns han completat el seu itinerari d'integració 

sociolaboral, que passa per la formació, l'ocupació i la inserció (model FOI). 

JUS El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) ha signat un acord que 

permetrà establir un nou  model de bugaderia al Centre Penitenciari Lledoners, 

a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). L'Acord  s'ha signat amb la cooperativa 

d'inserció sense ànim de lucre Garbet per posar en marxa un pla pilot amb l'objectiu 

de consolidar el servei de rentat i planxat de roba de les presons com un taller de 

reinserció. 

JUS S'ha renovat la col·laboració que el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció 

(CIRE) i la Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona 

mantenen des de fa anys per reinserir en l'àmbit de la restauració persones 

privades de llibertat, incloent-hi la preparació per a l'acreditació i certificació 

de la seva professionalitat. A més, ara s'amplia l'acord sumant-hi la participació 

dels gremis barcelonins de restauració i d'hotels per donar més opcions als interns 

en fase final de condemna de trobar una ocupació en aquests sectors. El cent per 

cent dels alumnes de l'especialitat formativa de cuina procedent dels centres 

penitenciaris Brians 2, Ponent i Quatre Camins, 21 en total, han obtingut la 

certificació que atorga l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. 

JUS El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) està convertint el servei 

d'alimentació dels centres penitenciaris en tallers de reinserció. Aquesta 

iniciativa dóna compliment al mandat del Parlament de Catalunya d'internalitzar la 

gestió de la cuina dels centres, que funciona als centres penitenciaris Ponent 

(Lleida), a aquest de forma pionera des del 2012, CP Quatre Camins i CP Joves (La 

Roca del Vallès), Dones (Barcelona) Puig de les Basses (Figueres). El Centre 

Penitenciari Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat) proporciona formació i 

ocupació en hostaleria a 122 reclusos. El CIRE també ha assumit el servei de 

cafeteria per a funcionaris al Centre Penitenciari Ponent de Lleida (Segrià). 

JUS Els serveis exteriors del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) s'han 

ocupat de part del desmantellament del Centre Obert 1, ubicat al recinte de La 

Model, a Barcelona (Barcelona). Els serveis exteriors del CIRE són colles d'interns 

que estan a punt de finalitzar la seva condemna i que treballen en àmbits com el 

manteniment urbà, les reformes, els trasllats o la neteja forestal amb l'objectiu 

d'adquirir hàbits que els ajudin a multiplicar les possibilitats de reinserció. 

JUS El Made in CIRE (Centre d'Iniciatives per a la Reinserció) ha estrenat un taller 

de 230 m2 de superfície al Centre Penitenciari Quatre Camins, a La Roca del 

Vallès (Vallès Oriental). Fruit d'un estudi de reconversió, el taller del Made in CIRE 

s'ha trasllat des del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona (Barcelonès) cap al 
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Centre Penitenciari de Quatre Camins amb l'objectiu de donar un nou impuls als 

productes d'aquesta marca. 

JUS El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) ha signat un acord amb 

l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) per 

col·laborar en el foment de les oportunitats de reinserció sociolaboral de les 

persones privades de llibertat. S'han posat les bases per col·laborar, d'una banda, 

en l'orientació de les necessitats formatives indispensables per afavorir la inserció 

de les persones sotmeses a mesures judicials que depenen del Departament de 

Justícia, i de l'altra, en el desenvolupament de les actuacions de les respectives 

borses de treball. 

BSF S'ha inaugurat a Barcelona el nou centre residencial d'acció educativa (CRAE) 

Urrutia. El nou CRAE, inaugurat el març de 2013, disposa de 12 places per atendre 

infants i adolescents de 3 a 18 anys. Aquest centre respon al nou model d'atenció 

residencial que s'està impulsant des del Departament: centres residencials i 

d'acolliment més petits per afavorir un entorn més acollidor i el més familiar possible. 

BSF S'ha inaugurat l'ampliació del Casal de gent gran d'Olot (Garrotxa). Benestar 

Social ha destinat 106.000 euros a l'habilitació de dues plantes de l'edifici cedides 

per l'Ajuntament que han passat a formar part de l'equipament cívic de la 

Generalitat. 

JUS S'ha posat en marxa un projecte pilot del programa europeu "Cercles". Es 

tracta d'un model de transició de la presó a la llibertat definitiva de condemnats per 

haver comès agressions sexuals, mitjançant el suport de voluntaris i professionals. A 

banda, pel novembre de 2014 s'ha dut a terme a Barcelona la I Conferència 

Internacional Cercles de Suport i Responsabilitat. 

BSF Benestar Social, l'Obra Social "la Caixa" i la Fundació Casa Sant Josep 

construeixen un nou Centre Residencial d'Acció Educativa a Tarragona 

(Tarragonès). El nou equipament, que té un pressupost d'execució de 5 milions 

d'euros, té la finalitat de traslladar l'actual centre a un emplaçament més funcional. 

Les noves instal·lacions acolliran els mateixos serveis que es presten actualment: 

servei residencial, d'acolliment familiar pre-adoptiu i el centre d'acolliments familiars. 

A la demarcació de Tarragona hi ha 877 infants tutelats per la Generalitat. I, pel que 

fa a equipaments residencials, en aquest territori hi ha un total de 13 centres amb 

314 places. 

BSF Benestar Social ha inaugurat la nova residència i centre d'atenció 

especialitzada de la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral, a la qual ha 

destinat 1,7 milions d'euros. El centre disposa de 24 places de servei residencial, 

de les quals a desembre de 2014 n'hi havia 16 d'ocupades. Aquestes places estan 

concertades pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona, amb el suport econòmic 

de Benestar Social i l'Ajuntament de Barcelona. 

JUS S'ha creat el centre de formació de persones adultes "Tramuntana", adscrit al 

Departament d'Ensenyament, a la nova presó Puig de les Basses de Figueres 

(Alt Empordà). S'hi impartiran cursos de llengua catalana, castellana i anglesa; 

educació secundària, i es prepararà els interns per a les proves d'accés a cicles 
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formatius de grau mitjà, entre d'altres. L'oferta educativa té com a objectiu la 

reeducació i la reinserció social i laboral dels interns així com la seva promoció 

acadèmica. 

JUS Justícia ha renovat l'Acord amb la Federació de Municipis de Catalunya i 

l'Associació Catalana de Municipis en matèria d'execució penal. Així, a través 

dels consistoris catalans es fomenta l'execució de les mesures penals alternatives. 

Entre aquestes destaquen els treballs en benefici de la comunitat en els adults i les 

prestacions en benefici de la comunitat en el cas dels joves infractors. 

BSF S'han inaugurat les obres d'ampliació de la residència de l'Asil Hospital La 

Garriga (Vallès Oriental). Benestar Social, a través del conveni caixes, ha aportat 

297.815 euros al projecte. Les obres han permès aprofitar l'espai de l'antic CAP i 

ampliar el nombre de places residencials i de centre de dia. Ara l'Asil Hospital La 

Garriga disposa de 123 places residencials i de 35 d'atenció diürna. 

BSF Rehabilitació d'un edifici a Amposta (Montsià) que donarà aixopluc a persones 

amb un perfil d'urgència social extrema. El Departament de Benestar Social i 

Família, l'Obra Social "la Caixa" i l'Associació d'Ajuda al Marginat Siloé  han arribat a 

un acord per destinar 35.000 euros a la rehabilitació de l'edifici, que donarà resposta 

a les necessitats de col·lectius sense sostre, i proporcionarà un entorn adequat i 

tallers formatius que permetin ampliar les seves possibilitats d'accés al món laboral. 

JUS S'ha avançat en el procés de reorganització del mapa de centres de justícia 

juvenil de Catalunya. Es trasllada els menors internats al centre Els Til·lers (Mollet 

del Vallès) als centres Can Llupià (Barcelona) i l'Alzina (Palau Solità i Plegaments) i 

entra en funcionament, com a unitat oberta, el Centre Montilivi (Girona), en el marc 

de les mesures aprovades pel Govern per optimitzar els recursos i ajustar l'oferta de 

places a les necessitats actuals. 

BSF S'ha inaugurat la nova seu de l'Oficina de Benestar Social i Família de Mataró 

(Maresme). L'obertura de la nova seu ha estat possible gràcies a la col·laboració 

amb l'Ajuntament de Mataró, que ha cedit gratuïtament el local, per 4 anys 

prorrogables. Les OBSF són dependències administratives d'atenció presencial que 

apropen els serveis i els recursos de Benestar Social i els de l'Administració de la 

Generalitat a la ciutadania i al món associatiu del territori. En aquests espais, 

s'informa sobre recursos adreçats a famílies, joves, dones, gent gran, associacions o 

voluntariat, així com d'altres serveis o prestacions 

BSF S'ha inaugurat el Centre Integral Montjuïc Aspace, que integra diversos serveis 

per a persones amb paràlisi cerebral. El centre, que ha comptat amb una 

subvenció de més de 2,2 milions d'euros de Benestar Social, disposa de 5.373,20 

m2 distribuïts en planta baixa i tres plantes. A la planta baixa hi els serveis de salut i 

rehabilitació amb una sala de fisioteràpia, una sala multisensorial, un poliesportiu i 

una piscina, entre altres. El centre d'atenció diürna i el servei de teràpia ocupacional, 

amb 45 i 60 places, respectivament, es troben a la primera planta. 

BSF Benestar Social ha inaugurat el nou casal cívic d'Alcanar (Montsià). El casal 

cívic és un espai de trobada per a tothom, que promou la dinamització cívico-
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comunitària i la participació social. L'edifici, de planta baixa i pis, té una superfície de 

sostre de 1.336 metres quadrats. Benestar Social ha assumit els més de 2 milions 

d'euros de cost d'aquest edifici de nova construcció, juntament amb els 100.000 

euros que s'han invertit en equipaments. L'Ajuntament d'Alcanar va cedir el sòl on 

s'ha construït el casal. 

BSF Nova ubicació de l'Oficina de Benestar Social i Família a Blanes. Amb aquest 

canvi, la ciutadania que s'acosti a l'Oficina hi trobarà dues millores notables: una 

sala d'espera més àmplia i un espai d'atenció directa més gran. El local de planta 

baixa, té una superfície de 107'91m2. El Departament hi ha fet una inversió de 

20.000 euros per adequar l'equipament. 

EMO El Govern va impulsar mesures per combatre la pobresa energètica el 2014. A 

inicis del 2014, la Generalitat va aprovar d'una banda, un decret llei per impedir la 

interrupció dels subministraments energètics a les persones en situació de 

vulnerabilitat econòmica i, de l'altra, la creació de la Taula contra la pobresa 

energètica, un espai de treball entre administracions i entitats socials. El setembre 

del 2014 l'Estat va portar el decret al TC i un mes més tard el Tribunal el va 

suspendre. Davant d'aquesta realitat, la Generalitat ha treballat en diferents mesures 

per poder donar resposta a aquesta problemàtica. Entre elles, hi ha la creació d'un 

fons de solidaritat per fer front als pagaments de les famílies que no poden pagar els 

subministraments. 

BSF S'ha inaugurat el desembre de 2013 el nou Casal intergeneracional del Passeig 

d'Igualada. El nou Casal del Passeig, que també allotja les noves dependències de 

l'Oficina de Benestar Social i Família, ha suposat una inversió de 2.690.382,35 

euros.  

BSF Inauguració del servei d'atenció a les persones de la Residència de Gent Gran 

de Batea (Terra Alta). La posada en marxa d'aquest servei el gener de 2013 ha 

estat possible gràcies a la negociació entre Benestar Social i l'Ajuntament de Batea. 

BSF Benestar Social i la Creu Roja formen al seu domicili persones cuidadores de 

zones rurals de Catalunya. Les sessions de formació es van posar en marxa el 

2013, amb l'objectiu d'arribar a 90 cuidadors i cuidadores de les comarques de l'Alta 

Ribagorça, les Garrigues, el Pallars Sobirà, la Segarra, el Solsonès, el Berguedà, el 

Ripollès i el Garraf. 

BSF S'han lliurat els certificats a l'alumnat dels cursos per a cuidadors i cuidadores 

no professionals de persones amb dependència. Un total de 1.349 persones han 

superat el 2013 aquesta formació dirigida a persones cuidadores no professionals. 

En aquesta edició s'han realitzat 60 cursos presencials (impartits per la Creu Roja) i 

21 cursos semipresencials (impartits per la Fundació Pere Tarrés).  

JUS S'ha signat un conveni amb el Consorci Parc Científic i Tecnològic 

Agroalimentari de Lleida perquè condemnats a treballs en benefici de la 

comunitat puguin complir la pena als equipaments de l'entitat. A la demarcació 

de Lleida existeixen convenis amb 417 equipaments gestionats per un total de 269 

entitats, que ofereixen un total de 795 places  per a la realització de mesures penals 
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alternatives.  

EMO La Generalitat va dotar amb 2,8 milions d'euros extraordinaris el programa de 

la Renda Mínima d'Inserció per poder cobrir els 3871 expedients pendents 

abans d'acabar l'exercici 2013.  

 

Impulsar la planificació estratègica i la gestió del coneixement i aplicar noves 
fórmules de gestió en la prestació de serveis vinculats a les polítiques socials amb 
criteris d'eficiència i d'eficàcia 
 

BSF Benestar Social obrirà la convocatòria de subvencions a entitats per al 2015 

simplificant el procediment per agilitzar-ne el tràmit i la concessió. Amb la 

simplificació dels procediments, el Departament atén un dels compromisos adoptats 

amb el Tercer Sector Social. La convocatòria incorpora alguns canvis en el 

procediment: s'introdueix la tramitació electrònica; s'estableix una sol·licitud única 

amb independència de les línies de subvenció que sol·liciti una entitat; i se simplifica 

la documentació a presentar, que ha estat substituïda majoritàriament per 

declaracions responsables. El seguiment de l'expedient es farà en tot moment des 

de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat i les entitats rebran 

comunicacions per correu electrònic o SMS sobre els canvis d'estat de l'expedient. 

BSF Benestar Social està desenvolupant un pla per a la concertació progressiva de 

places de serveis socials. L'objectiu del pla és contribuir a una millora en 

l'estabilitat de les finances de les entitats que presten aquests serveis: en el camp 

de les persones amb discapacitat, es vol assolir en el termini de tres anys el 100% 

de les places via concert. El gener de 2013 hi havia 2.733 places concertades (el 

17% de les places). A 15 de maig de 2014 hi havia 4.296 places concertades (el 

28% de les places; en el sector de gent gran, es treballa en l'horitzó 2015, per tal 

que el 51% de les places que estan en règim de col·laboració, passin també a règim 

de concert; en el camp de la salut mental s'està treballant, també per al 2015, en la 

concertació d'habitatges i en la concertació de 800 places de llar residència.  

BSF El Govern ha aprovat el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2020. 

La finalitat del document és establir les línies de treball i els objectius comuns per tal 

de disposar d'una estratègia conjunta i coordinada en matèria de polítiques de 

joventut entre tots els agents que hi intervenen. 

BSF El Govern destinarà més de 750 milions d'euros fins al 2016 (205 milions 

d'euros el 2014) a implementar el Pla d'Actuació de Polítiques de Joventut. 600 

milions els aportarà el Govern amb fons propis i la resta procedirà de fons europeus 

que serviran per implementar els dos grans programes de joventut impulsats per la 

Unió Europea: la Garantia Juvenil (més de 160 milions d'euros fins al 2016 en 

polítiques de millora de l'ocupabilitat juvenil) i l'Erasmus   (prop de 3,5 milions 

d'euros per promoure la mobilitat educativa, formativa i associativa dels joves 

catalans). 

BSF El Govern ha aprovat el Pla d'actuació de les polítiques de joventut de la 

Generalitat de Catalunya: horitzó 2016. El Pla concreta els objectius, les mesures 
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i accions que han de dur a terme tots els departaments per tal de promoure 

l'emancipació i la millora de la vida dels joves. Pel 2014 s'han programat 353 

actuacions distribuïdes en 7 àmbits: l'educació, la feina, l'emancipació juvenil, la 

salut, la participació, la cultura i la cohesió social, amb un pressupost de 205,4 

milions d'euros, una xifra que arribarà fins als 600 milions d'euros en el període 

comprès fins al 2016.  

BSF El Govern ha aprovat el Pla Interdepartamental d'Atenció Social i Sanitària 

(PIASS) per garantir la continuïtat assistencial i l'eficiència en l'ús dels 

recursos. Els àmbits inclosos són les residències de gent gran i discapacitats, la 

xarxa pública sanitària, els serveis socials bàsics, la xarxa de salut mental i la xarxa 

de llarga estada sociosanitària. Es tracta de compartir coneixements, capacitats, 

instruments i dades per configurar, progressivament, una xarxa interrelacionada i 

integrada de serveis als usuaris en un model d'intervenció global coordinada. Els 

Departaments de Salut i de Benestar Social i Família configuraran una història 

clínica i social compartida gràcies a l'aplicació de les TIC. 

BSF 43 infants i joves han constituït el primer Consell Nacional de la Infància i 

l'Adolescència de Catalunya (CNIAC). El president ha presidit l'acte, que s'ha 

emmarcat en la celebració del Dia Mundial de la Infància i la commemoració del 25è 

aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Infants. Entre les funcions del 

CNIAC hi ha la de representar els interessos dels infants i adolescents de 

Catalunya; fer propostes als organismes competents; opinar sobre aquelles 

actuacions que els afecten; afavorir la imatge positiva dels infants i joves; 

sensibilitzar la societat sobre el dret a ser escoltats i a participar; proposar informes i 

estudis sobre temes relacionats amb aquest col·lectiu, i fer projectes d'interès 

nacional relacionats amb les polítiques d'infància. 

BSF El Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars del Govern (CAPSiF) ha 

elaborat dos nous informes: l'un sobre el model de serveis socials bàsics i 

l'altre que presenta valoracions i propostes en matèria d'habitatge. El CAPSiF 

aposta per un model de serveis d'assistència primària descentralitzat, pròxim i 

flexible i demana fer suportable i raonable el cost de l'habitatge per a la majoria de 

persones amb ingressos mitjos i baixos. 

BSF S'ha constituït la Taula Nacional de la Infància de Catalunya. Aquest òrgan, 

juntament amb les taules territorials que s'aniran constituint properament, 

coordinarà, impulsarà i promourà les polítiques d'infància d'arreu de Catalunya. A 

més, facilitarà la coordinació de les diverses administracions i institucions en la 

promoció social de la infància i l'adolescència, i també la detecció i la intervenció 

davant possibles situacions de risc o desemparament. Així mateix, servirà per 

desplegar els eixos del Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència i garantirà 

la coordinació de tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa. 

BSF El Parlament ha aprovat la Llei d'accessibilitat. El Projecte de llei d'accessibilitat 

per garantir la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat va ser 

aprovat pel Consell Executiu el gener de 2013. Aquest text vol aconseguir una 

societat més inclusiva, que garanteixi l'autonomia i la igualtat d'oportunitats, 
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especialment per al mig milió de catalans amb discapacitat reconeguda. 

BSF S'ha celebrat el 7è Congrés Nacional de la Gent Gran impulsat per la 

Generalitat. Uns 600 participants d'arreu de Catalunya han pres part en els debats i 

en la redacció del manifest final i les conclusions. La cita, que el 2014 ha dut per 

lema "Junts podem!", ha establert, mitjançant un manifest treballat i aprovat durant la 

trobada, el full de ruta per a les polítiques sectorials de cara als propers quatre anys.  

BSF El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l'Avantprojecte de llei de suport a 

les famílies, que desplegarà les polítiques familiars encaminades a afavorir i 

enfortir les competències parentals i les relacions saludables entre els seus 

membres. Amb aquesta iniciativa legislativa, el Govern pretén afavorir la conciliació 

entre la vida laboral i familiar de les persones treballadores, tenint en compte la 

coresponsabilitat i el repartiment de les tasques entre els membres de la família. El 

text apodera la família en la seva dimensió relacional i emocional, eleva a llei la 

definició de família monoparental i reconeix les condicions de família nombrosa i 

monoparental, tot impulsant-ne polítiques de suport. 

BSF Benestar Social organitza unes jornades a Tarragona i a Mollerussa per donar 

a conèixer i implementar els acords del 7è Congrés Nacional de la Gent Gran. 

És el primer d'un reguitzell d'actes postcongressuals que tindran lloc arreu del país 

fins el mes de juliol, previs a la constitució de les comissions de seguiment 

territorials. En el marc d'aquestes jornades també es presenta el programa "Bon 

Tracte a les Persones Grans"; que impulsa el Departament de Benestar Social i 

Família en col·laboració amb l'Obra Social "la Caixa", així com el Pla integral de 

seguretat de les persones grans que promou el Departament d'Interior de la 

Generalitat. 

BSF Benestar Social i l'Ajuntament de Lleida posen en marxa un programa 

experimental d'atenció i promoció de l'autonomia personal. Hi participen 110 

persones seleccionades aleatòriament per l'Ajuntament de Lleida i que compleixen 

les condicions establertes: tenir el grau II de dependència i conviure en el seu 

domicili amb la persona cuidadora no professional que en té cura. 

BSF L'Associació Europea del Carnet Jove (EYCA) ha premiat per 2n any 

consecutiu el programa Carnet Jove. Si l'any passat el premi va ser per al 

Programa Social Connectat, en què destacaven les Beques Carnet Jove, enguany 

l'EYCA Excellence Award ha estat per l'àmplia gamma de descomptes i avantatges 

que ofereix el Carnet Jove. 

BSF L'European Youth Card Association (EYCA) ha premiat el Carnet Jove per les 

beques d'inserció professional per a joves. El guardó es va entregar en el marc 

de la 30a assemblea general de l'EYCA, que el 2014 va tenir lloc a Zagreb 

(Croàcia). Aquests premis estan integrats per sis categories, i el guardó ha estat 

concedit en la de "Beneficis de qualitat i descomptes", que destaca aquella 

organització que proporciona i gestiona una sèrie de beneficis de qualitat i 

descomptes que són atractius per als joves i que compleixen amb la visió d'EYCA 

per desenvolupar i promoure la mobilitat dels joves i la seva ciutadania activa. 
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BSF El Govern ha reformat el Consell de la Gent Gran de Catalunya per adaptar-lo a 

la realitat participativa de la societat catalana actual. Els canvis afecten 

especialment la composició i el funcionament del Consell. Amb la nova regulació, 

l'Executiu renova el compromís amb el Consell de la Gent Gran de Catalunya, 

enforteix la seva participació i en millora el funcionament. 

BSF S'ha presentat l'informe sobre l'estat dels serveis socials a Catalunya de l'any 

2013. L'any 2013 el pressupost que el Departament va destinar a programes de 

serveis socials va ser de 1.847 milions d'euros, dels quals 1.429,44 corresponien al 

programa de promoció de l'autonomia personal, 202,35 al d'atenció a la infància i 

l'adolescència, 172,36 al d'inclusió social i lluita contra la pobresa, 31,39 al de suport 

a la família i 11,49 al d'atenció a les persones amb discapacitat. L'Estat cofinança 

programes de l'àmbit dels serveis socials, però en el període 2011-2013, ha reduït 

les seves aportacions el 91,9%. 

BSF Benestar Social i Família ha posat en marxa una Oficina Jove Virtual. Aquest 

servei permetrà, a través d'Internet i dels dispositius mòbils, oferir informació sobre 

els recursos i serveis adreçats als joves i les joves de Catalunya. Serà una porta 

d'entrada més a la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil i permetrà accedir a un 

total de 1.126 recursos i serveis de tots els departaments i institucions a través de la 

web www.oficinajove.cat. 

BSF El Govern ha aprovat el Decret dels consells de participació territorial i 

nacional dels infants i adolescents de Catalunya. El nou òrgan té les funcions de 

representar els interessos dels infants i adolescents de Catalunya, fer propostes als 

organismes competents i opinar sobre aquelles propostes que afectin aquest 

col·lectiu.  

BSF El Govern ha iniciat la tramitació de la llei marc de la protecció social de 

Catalunya. Amb la futura norma, inèdita en democràcia, el Govern pretén blindar el 

model català d'estat del benestar i prioritza el manteniment de la cohesió social del 

país, un pilar especialment important en l'actual context de crisi econòmica. 

BSF El Departament ha organitzat la Trobada Euromediterrània de Joventut 2013, 

centrada en projectes de transformació social. Un total de 30 joves emprenedors 

de diferents països del Mediterrani han intercanviat experiències en l'àmbit de la 

participació ciutadana, la comunicació, l'art i la cultura, la salut, l'educació, el medi 

ambient i l'emprenedoria empresarial. Aquests joves, d'entre 25 i 35 anys, han estat 

seleccionats d'entre 120 sol·licitants, i destaquen per liderar projectes innovadors i 

creatius. 

BSF Benestar Social dota Tarragona d'un servei DIXIT- Centre de Documentació de 

Serveis Socials (Tarragonès). El nou centre se suma als de Barcelona, Girona, Vic 

i Lleida amb l'objectiu d'obrir canals de participació pels professionals de les 

comarques tarragonines i de ser un agent actiu en la difusió, intercanvi i creació de 

coneixement. DIXIT és una iniciativa de Benestar Social que promou la gestió i la 

difusió del coneixement en l'àmbit del benestar social, els drets de ciutadania, la 

promoció de l'autonomia personal i l'atenció a la dependència. 
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BSF Benestar Social ha obert una nova convocatòria del procés Acredita't! per al 

reconeixement de l'experiència professional i de les vies no formals de 

formació. En l'àmbit de la dependència, hi podran participar 1.300 persones, 350 de 

les quals corresponen a la qualificació d'atenció sociosanitària a persones en el 

domicili i 950 corresponen a la qualificació d'atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials. En l'àmbit de la instrucció de gossos 

d'assistència, hi podran participar 40 persones. 

 

Consolidar un model sanitari propi de cobertura universal basat en la bona 
governança 
 

SLT El Govern ha acordat crear la Comissió per al Pacte Nacional de la Salut a 

Catalunya. L'objectiu de la Comissió és impulsar, promoure el consens i elaborar el 

document de bases del Pacte de la Salut, tot recollint les aportacions dels grups 

parlamentaris i els principals agents del sistema sanitari català. Es considera 

determinant assolir un pacte polític i social que garanteixi la sostenibilitat, la qualitat i 

la igualtat del sistema sanitari públic català. 

SLT El Departament de Salut garanteix l'accés a l'assistència sanitària als 

estrangers empadronats a Catalunya que l'INSS va deixar de reconèixer. Així 

es pretén evitar els perjudicis per a la salut d'aquestes persones que es poden 

produir en cas de no rebre assistència, evitar un augment de la vulnerabilitat dels 

col·lectius en risc d'exclusió social i evitar, també, els riscos generals en l'àmbit de la 

salut pública i comunitària que poden provocar un conjunt de malalties infeccioses 

sense control. En aquests moments hi ha 7.568.988 targetes sanitàries individuals 

(TSI) a Catalunya. 

SLT El Govern porta al TC el Reial decret llei de mesures urgents per garantir la 

sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut (copagaments i exclusió dels 

estrangers sense permís de residència). El Govern considera que l'Estat vulnera 

la igualtat en el dret a la protecció de la Salut i envaeix competències de la 

Generalitat. Altres CCAA que també han presentat recurs han estat País Basc, 

Andalusia, Navarra i Astúries. 

SLT Catalunya mantindrà l'assistència sanitària a tots els ciutadans que hagin estat 

més de 90 dies residint en un país estranger. El CatSalut mantindrà l'assistència 

sanitària pública a aquestes persones, mentre continuïn empadronades a Catalunya 

o des del moment que s'empadronin novament en el seu retorn, sempre que no 

tinguin rendes superiors a 100.000 euros. 

SLT El CatSalut s'ha fet càrrec del 90% de la despesa de medicaments dels malalts 

crònics en situació de vulnerabilitat social. A partir de l'1 de maig de 2014 els 

malalts crònics o amb una patologia greu de llarga durada només paguen el 10% 

dels medicaments. S'ha establert un límit màxim d'aportació mensual de 8,26 euros 

per pacient i els sol·licitants han de tenir una renda familiar bruta màxima de 24.000 

euros a l'any. 
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SLT El Govern garanteix els medicaments de dispensació hospitalària i 

ambulatòria. El Departament no aplica el nou copagament de medicaments que es 

dispensen a les farmàcies dels hospitals, ja que es considera que es poden generar 

dificultats d'accés a alguns medicaments per part de determinats usuaris. 

SLT Presentació del balanç de l'Atenció Mèdica i Sanitària Públiques del primer 

semestre de l'any 2013. Destaca la inclusió de 10.000 pacients en el programa de 

malaltia crònica avançada, o els 53.000 pacients vinculats al programa de pacient 

crònic complex. El programa de prevenció i atenció a la cronicitat fa possible: 

identificar més de 80.000 pacients per incloure'ls en programes d'atenció; la 

reducció en un 14% de les hospitalitzacions urgents per malaltia pulmonar 

obstructiva crònica (MPOC), i en un 2% les degudes a insuficiència cardíaca (tot i 

que van augmentar un 25% entre 2006 i 2011), entre d'altres. Les intervencions 

quirúrgiques programades augmenten un 6% i els pacients pendents d'intervenció 

es redueixen un 3,5%. Durant l'any 2013, hi van haver més de 3 milions d'urgències 

hospitalàries, una caiguda del 2% respecte l'any anterior. 

 

Promoure un model assistencial sostenible i d'excel·lència al servei de les persones i 
orientat a la millora dels resultats de salut (objectius OMS horitzó 2020) 
 

SLT Els pressupostos pel 2015 del Departament de Salut seran de prop de 8.500 

milions d'euros, un 2% per més que el 2014, i es dedicaran especialment a 

millorar l'estat de les llistes d'espera. Cap ciutadà haurà d'esperar més de 12 

mesos per una intervenció quirúrgica a partir del 2015 i s'aplicarà sempre amb un 

criteri clínic de prioritat. El compromís adquirit és que cap ciutadà trigui més d'un any 

a ser operat de qualsevol patologia i que, en les operacions garantides, no se superi 

el mig any d'espera. 

SLT Salut ha ampliat de 14 a 27 les operacions amb temps màxim d'espera garantit. 

Es prioritza la millora del temps d'espera per a cirurgies cardíaques (3 mesos) i per a 

casos de càncer (45 dies) i es manté el temps d'espera màxim de 6 mesos per a 

pròtesis de genoll, maluc i cataractes. La resta d'intervencions quirúrgiques no 

urgents es prioritzaran en funció del criteri clínic (6, 9 o 12 mesos), amb l'objectiu 

que cap pacient esperi més d'un any. També es fixa com a objectiu un temps 

d'espera màxim per les consultes d'atenció primària (48 h) i especialitzada (30-90 

dies) i les proves diagnòstiques (90 dies). 

SLT Les llistes d'espera per a operacions quirúrgiques s'han reduït un 12% durant 

el 2014. Aquest fet suposa un punt d'inflexió perquè es recuperen i milloren els 

valors del 2010. També va augmentar l'activitat quirúrgica dels processos garantits 

amb 15.000 intervencions més que l'any 2013, fet que ha reduït un 24% la llista 

d'espera respecte el 2013. 

SLT El nou Pla director de cirurgia cardíaca augmentarà en un 20% les 

intervencions quirúrgiques fins a finals del 2014 per reduir el temps d'espera. 

Es faran 623 intervencions quirúrgiques més que l'any 2013. Amb aquesta iniciativa 

el Departament de Salut, juntament amb la Societat Catalana de Cardiologia i la 

Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca, preveu reduir un 35% el temps d'espera en 
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la cirurgia d'aquesta patologia. 

SLT L'optimització del programa de cirurgia cardíaca de l'Hospital Universitari de 

Bellvitge redueix un 81% la llista d'espera. Aquest programa permet mantenir els 

estàndards de qualitat, garantir la seguretat dels pacients i millorar l'eficiència del 

procés. El treball en xarxa amb els centres emissors basat en l'adequació de les 

indicacions quirúrgiques i els circuits assistencials i administratius són dues de les 

intervencions clau per aconseguir aquesta disminució. 

SLT S'ha aprovat el 'Pla de Catalunya contra el Càncer 2015-2020' que millora la 

prevenció, el control, el tractament i la recerca de la malaltia. Entre les novetats 

hi ha l'ampliació a tot Catalunya de les proves de detecció precoç del càncer de 

còlon a les persones d'entre 50 i 69 anys. El Pla també estableix un nou protocol de 

cribratge per les revisions ginecològiques. 

SLT A Catalunya 393 malalts ja han rebut durant el 2014 els nous tractaments de 

l'hepatitis C. L'any 2014, durant el període gener-novembre, 1.978 pacients amb 

hepatitis C han estat tractats farmacològicament. El cost total ha estat de 22,1 

milions d'euros finançats íntegrament pel Servei Català de la Salut. D'aquests 

malalts, 393 ja han rebut el tractament amb els nous antivirals comercialitzats el 

2014.  

SLT Aprovació del Pla Interdepartamental d'Atenció Social i Sanitària (PIAISS). El 

Pla aprovat el 2014, estableix la coordinació entre el Departament de Salut i 

Benestar Social i Família  per garantir la continuïtat assistencial de les persones 

amb necessitats sanitàries i socials així com la màxima eficiència en l'ús dels 

recursos. També s'ha constituït el Consell Assessor. 

SLT Aprovació del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP). El Pla parteix 

de la base que protegir i millorar la salut de la població requereix de l'acció de tot el 

Govern, en el que es coneix com una estratègia de "Salut en Totes les Polítiques",  

ja que s'estima que el 80% dels factors que determinen la salut estan fora del 

sistema sanitari i es relacionen amb l'entorn, els factors socioeconòmics i els estils 

de vida. 

SLT El Govern impulsa el Projecte COMSalut per atendre els ciutadans de manera 

integral en tots els àmbits de la seva comunitat. Els equips d'atenció primària i 

comunitària, a banda d'oferir prestacions generals com l'atenció als problemes de 

salut, promouran hàbits saludables per prevenir malalties i millorar les condicions de 

vida dels ciutadans, com ara alimentació saludable, prevenció i control del 

tabaquisme o prescripció d'activitat física. 

SLT S'ha ampliat a 24 hores l'horari de les unitats d'hemodinàmica dels hospitals 

Joan XXIII, Josep Trueta i Arnau de Vilanova. El cost de l'ampliació d'aquest 

servei s'estima en 2 milions d'euros anuals. Es tanca així un cicle que va començar 

el 2012 amb l'ampliació a 12 h d'aquests serveis (el 2011 estaven oberts de 8:00 a 

17:00 h, de dilluns a divendres). També s'ha ampliat de 5 a 7 dies el servei 

d'hemodinàmica de Mútua de Terrassa.  

PRE El Govern i el sector presenten el document "Prioritzacions d'actuacions 2014-
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2016 del Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i 

addiccions", un compromís a llarg termini amb la salut mental. L'estudi centra 

els esforços en les actuacions més rellevants per a la millora de l'atenció i la qualitat 

de vida de les persones amb problemes de salut mental i de les seves famílies. Es 

modifica el model d'habitatge social per adaptar-lo a les necessitats del col·lectiu i 

s'amplien les actuacions en la prevenció, detecció i tractament en els infants i 

adolescents. El document és el resultat de la feina conjunta entre les entitats del 

sector i els diferents departaments involucrats. 

SLT El Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) serà el primer centre científic del 

món a disposar de la biòpsia líquida en investigació del càncer colorectal. Es 

tracta d'un mètode més ràpid, molt menys invasiu (una senzilla extracció de sang) i 

altament sensible per a la detecció de biomarcadors RAS en càncer colorectal 

metastàtic. 

SLT S'ha inaugurat la farmàcia oncològica de l'ICO, la més gran del sud d'Europa. 

Amb una superfície de 1.100 m2, la nova farmàcia tindrà capacitat per elaborar 

200.000 preparacions de fàrmacs citostàtics l'any. Les noves instal·lacions disposen 

de la tecnologia més puntera; amb dos robots de darrera generació que eviten el 

contacte dels tècnics amb el fàrmac a fi de potenciar la seguretat en la preparació i 

la manipulació. 

SLT Catalunya ha realitzat 908 trasplantaments d'òrgans l'any 2014 i assoleix el 

màxim històric. Concretament augmenten els trasplantaments renals i cardíacs i es 

manté estable l'activitat dels trasplantaments pulmonars. Per altra banda 

s'incrementen les donacions a Catalunya, gràcies a l'important increment que 

experimenta la donació en asistòlia i a l'activitat de donació de viu. 

SLT Una nova tècnica per tractar l'ictus desenvolupada per 4 hospitals catalans, 

augmenta un 70% la recuperació funcional dels pacients. Consisteix a extreure 

els trombes cerebrals mitjançant un catèter, així es redueix a la meitat la zona 

afectada i quadruplica la possibilitat de tenir més autonomia. Els hospitals Vall 

d'Hebron, Clínic, Bellvitge i Germans Trias han publicat els resultats a la revista 

'New England Journal of Medicine' 

SLT La millora en l'atenció a l'ictus ha evitat un 7,1% de defuncions en set anys. 

Catalunya disposa del Codi ictus, que organitza l'atenció a partir de la xarxa 

d'hospitals comarcals, de 14 hospitals de referència i del SEM, i agilitza el temps 

que passa entre l'inici de l'ictus i el tractament. El nombre de tractaments 

trombolítics s'ha triplicat en els darrers quatre anys i presenta una de les taxes més 

altes d'Europa (12,5%). L'organització de l'atenció dels pacients amb ictus 

aconsegueix que més pacients siguin tractats en menys temps a tot Catalunya. Els 

pacients reben el tractament al cap de 138 minuts, i això suposa una millora 

respecte als anys anteriors i una posició destacada en relació amb els estàndards 

internacionals.   

SLT S'ha creat l'Observatori per analitzar els efectes de la crisi en la salut de la 

població. Emmarcat dins l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC), 

posa atenció preferent en la població en situació de vulnerabilitat que per motius de 
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renda, sexe, edat o nivell educatiu, entre d'altres, estigui rebent els efectes de la crisi 

econòmica amb major intensitat. Es preveu que l'Observatori emeti dos informes a 

l'any i el primer va ser públic al llarg del primer semestre del 2014. 

SLT El CatSalut continua avançant en l'aplicació d'esquemes de pagament per 

resultats en l'àmbit farmacoterapèutic. El CatSalut, l'ICO i els laboratoris AMGEN 

i Sanofi han signat sengles acords de risc compartit. Aquests convenis s'afegeixen a 

altres iniciatives entre el CatSalut i l'ICO en pacients amb càncer colorectal 

metastàtic en funcionament des del desembre del 2013. 

SLT S'ha creat l'aplicació mòbil 061 CatSalut Respon que localitza el ciutadà i 

permet al personal mèdic i d'infermeria accedir a la seva història clínica. Es 

tracta d'una eina senzilla, pública i gratuïta que facilita l'accessibilitat al sistema 

públic de salut les 24 hores dels 365 dies de l'any. Indica la geoposició i envia les 

dades de l'usuari, la qual cosa permet una millor assistència sanitària als centres de 

salut més propers al lloc on es trobi l'usuari.  

SLT Presentació de la Reordenació Assistencial Territorial RAT (2013-2015). Amb 

aquesta actuació es pretén reduir 8.000 ingressos l'any augmentant la cirurgia 

ambulatòria i controlant exhaustivament els pacients crònics d'edat avançada 

(afectats de cardiopaties o processos respiratoris).També es preveu concentrar 

l'activitat més complexa als hospitals de Barcelona i en un de cada capital catalana. 

SLT Catalunya ha posat en marxa la primera unitat per tractar pacients que 

pateixen reaccions al·lèrgiques a alguns tractaments quimioteràpics. La unitat 

es desenvoluparà en el marc de l'aliança estratègica entre el Consorci Sanitari 

Integral i l'Institut Català d'Oncologia. S'estima que un percentatge creixent dels 

pacients que fan quimioteràpia pateixen algun tipus de reacció d'hipersensibilitat 

al·lèrgica. 

SLT S'ha constituït el Consell Assessor de Recerca i Innovació en Salut format per 

més de 20 professionals del sector.  

SLT Salut ha analitzat per primer cop els efectes econòmics del sector de la 

recerca a Catalunya i conclou que per cada euro que s'inverteix en els centres 

de recerca biomèdica, aquests n'aconsegueixen captar tres més. La recerca en 

ciències de la salut mou més de 260 milions d'euros i dóna ocupació a 10.037 

persones. És la primera vegada que s'ha elaborat un informe d'aquestes 

característiques, que ha suposat l'anàlisi de les dades de l'any 2012 de dinou 

centres de recerca i instituts de recerca sanitària del país. 

SLT Reordenació dels centres de recerca: S'ha tancat el Consorci Biopol'H 

incorporant totes les seves activitats a l'Institut d'Investigació Biomèdica de 

Bellvitge (IDIBELL). S'han endegat els següents processos de fusió: CREAL i 

CRESIB per tal que convergeixin en una sola entitat: ISGLOBAL; l'Institut Català de 

Ciències Cardiovasculars (ICCC) amb l'Institut de Bioinvestigació de Sant Pau i de la 

Fundació Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) amb la  

Fundació Institut Josep Carreras amb la col·laboració de l'Institut d'Investigació 
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Germans Trias i Pujol. 

SLT Creació de la Xarxa Catalana de Biobancs. Actualment a Catalunya hi ha 13 

biobancs autoritzats pel Departament de Salut que potenciaran sinergies en la 

recollida i cessió de mostres. Es constitueix el primer Biobanc de Girona (el de 

l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona - Hospital Josep Trueta).  

SLT Presentació del projecte "Essencial: afegint valor a la pràctica clínica". Es 

tracta d'una iniciativa presentada el 2013 que pretén identificar pràctiques clíniques 

de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. S'inspira en 

experiències que han dut a terme altres països (EUA, Regne Unit i Austràlia) amb 

l'objectiu de millorar la qualitat assistencial i la sostenibilitat del sistema sanitari. 

SLT El Consell d'administració de l'AQuAS ha donat continuïtat al projecte VISC+ 

amb el seu disseny original. Ha acordat desenvolupar el projecte en la seva 

totalitat tal com estava dissenyat inicialment -a través d'una col·laboració públic-

privat- i, amb aquest objectiu, fer els tràmits oportuns per sol·licitar que s'agilitzi 

l'emissió dels dictàmens i informes que estan redactant el Comitè de Bioètica de 

Catalunya i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Tanmateix, s'accepta que, 

de manera transitòria i per tal de posar en funcionament el projecte al més aviat 

possible, en una primera fase el projecte estigui finançat amb recursos públics i els 

destinataris quedin limitats als centres de recerca de titularitat pública de Catalunya.  

SLT Les vacunes administrades a 1.300.000 persones la campanya 2013 han evitat 

35.000 processos infecciosos. S'estima que les vacunacions han estalviat a 

Catalunya més de 900.000 casos de malaltia en els darrers vint anys. A  la 

campanya d'immunització contra la tos ferina en dones embarassades, que s'ha 

posat en marxa el 2014, s'han vacunat més de 12.000 dones que estaven entre la 

setmana 27 i 36 de gestació.     

SLT Els resultats preliminars de la vacunació contra la tos ferina en dones 

embarassades, que Catalunya va implantar de forma pionera a finals de gener 

de 2014, s'associen a una reducció important de casos en nadons. La mesura 

està sent molt ben acceptada per la població i pels professionals, amb una cobertura 

estimada del 56%. S'estima que les vacunes han estalviat a Catalunya més de 

900.000 casos de malaltia en 20 anys. 

SLT Vall d'Hebron implanta un nou model organitzatiu a les Urgències de l'Àrea 

General. L'objectiu  és que, des que un pacient entra per la porta fins que queda 

ingressat o derivat a un altre centre, no passin més de 4 hores de mitjana. El nou 

model actualitza els sistemes de classificació, avaluació i tractament ràpid per 

agilitzar processos i reduir demores innecessàries. Augmenta la qualitat i el confort 

dels pacients amb l'ampliació dels llits d'observació, que passaran de 30 a 60.  

SLT S'ha inaugurat el nou Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari de Bellvitge. 

Les noves urgències tenen una superfície de gairebé 6.000 m2 i tripliquen la 

superfície del Servei d'Urgències actual. La inversió en equipaments ha estat de 5 

milions d'euros. Amb aquesta actuació es consolida la capacitat diagnòstica i 

terapèutica del centre en l'atenció al pacient urgent d'alta complexitat. 
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SLT Els serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil s'integren en el sistema 

sanitari públic. Salut ha assumit la plena responsabilitat sobre la gestió dels serveis 

sanitaris prestats a l'interior dels centres penitenciaris i en els centres educatius de 

justícia juvenil, tal i com va acordar el Govern el mes de novembre de 2014. 

SLT El nou Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa obre les seves portes i millora 

els serveis assistencials. El novembre de 2014 es va estar realitzant el trasllat de 

71 pacients de l'antic al nou centre sanitari. L'activitat hospitalària és pràcticament la 

mateixa que hi havia a l'antic Hospital Sant Jaume. El nou edifici disposa d'una 

superfície de més de 27.000 m2, tres vegades més gran que l'anterior i amb 

capacitat per donar servei a 60.000 persones. 

SLT Ha començat a funcionar el nou Centre d'Hemodiàlisi Braun de Martorell (Baix 

Llobregat). El CatSalut ha contractat els serveis d'aquest centre per tal d'apropar la 

prestació del tractament tant de l'hemodiàlisi com de l'hemodiafiltració en línia als 

pacients, amb recursos d'última generació.   

SLT El Govern ha autoritzat la creació del consorci Hospital Clínic de Barcelona. El 

consorci està integrat pel CatSalut, la UB i representants dels professionals en 

medicina i infermeria de l'Hospital. A més s'ha aprovat la pluriennalitat 2015-2025 de 

118 milions d'euros com a pas previ a la signatura d'un conveni de col·laboració amb 

l'Hospital per fer front al 83,5% del deute històric. 

 

Promoure la proximitat i el compromís dels professionals i del ciutadà amb el bon 
funcionament del sistema sanitari 
 

SLT S'ha constituït el Consell de Professions Sanitàries de Catalunya. Amb la 

participació d'una trentena de representants dels Consells i Col·legis professionals 

de tot Catalunya, s'impulsa el diàleg i la comunicació amb el conjunt de professions 

sanitàries. L'objectiu és abordar, amb una visió integradora i des d'un punt de vista 

multiprofessional i interdisciplinari, els aspectes més estratègics de les professions 

sanitàries i les seves repercussions professionals. 

SLT S'ha creat el Registre de professionals sanitaris de Catalunya, que aglutina la 

informació de tots els que tenen la seva activitat a Catalunya. Constitueix una 

eina indispensable per a la planificació i organització dels recursos sanitaris i per a la 

planificació de polítiques sanitàries. La informació s'obté de les dades que comunica 

l'administració sanitària, els col·legis i corporacions professionals, els centres 

sanitaris i les entitats d'assegurances. 

SLT Presentació dels principals resultats de l'últim any d'aplicació del Pla de salut 

2011-2015. La rendició de comptes del Pla de salut s'ha estructurat en quatre blocs 

que han de guiar la transformació del sistema català de salut: la salut comunitària, 

les decisions compartides, els serveis en xarxa i les noves formes d'atenció. 

Destaca, entre d'altres actuacions, la reducció de l'11,4% en els ingressos 

hospitalaris amb el pla de crònics. 

SLT ESCA 2014 L'enquesta de Salut de Catalunya indica que "Catalunya és el 

tercer país europeu amb major esperança de vida". Els catalans viuen 83,2 anys 
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de mitjana, només per darrere d'Islàndia i de Suïssa. "L'important no és que siguem 

tercers, sinó que ens situem per sobre de països molt més rics que el nostre, fet que 

va a favor de l'esforç que fa el nostre sistema sanitari". També destaca el nou rècord 

de no fumadors. 

SLT Els ciutadans valoren amb gairebé un notable l'assistència sanitària a 

Catalunya. Segons el baròmetre sanitari de Catalunya, més de la meitat dels 

enquestats considera que l'atenció sanitària és bona o molt bona. L'atenció primària 

és el servei sanitari més ben valorat per la població (7,14), seguida de l'atenció 

hospitalària i de les urgències. Els usuaris puntuen amb un 8,16 el tracte rebut del 

personal sanitari, segons l'enquesta Plaensa. 

SLT S'han presentat els Informes de la Central de resultats 2014. Es tracta d'un 

instrument únic a l'Estat espanyol que permet millorar l'eficiència del sistema sanitari 

públic català i que és el quart any que es presenten. D'entre les conclusions més 

importants destaca: la mortalitat per infart s'ha reduït a la meitat a Catalunya, la xifra 

més baixa d'Europa. El 2014 s'han atès 3,2 milions d'urgències als centres sanitaris 

públics de Catalunya i els catalans posen un notable a l'atenció ambulatòria 

especialitzada a Catalunya. 

SLT Presentació del balanç de llistes d'espera: El nombre de pacients en llista 

d'espera per a les intervencions quirúrgiques s'ha reduït un 9,8% respecte juny 

del 2013, mentre que l'activitat quirúrgica programada ha crescut un 4,2%. El 

temps d'espera en intervencions quirúrgiques dels 14 grups garantits s'ha reduït un 

7,4% durant el primer mig any. El mes de juny de 2014 hi havia 176.908 pacients 

pendents d'intervenir, 19.141 persones menys que el mateix mes del 2013, fet que 

mostra una tendència decreixent des de l'any 2011. El nombre de pacients que 

s'espera més de 6 mesos ha passat del 31% al 23%, un percentatge molt similar al 

del 2010 (20,7%). El CatSalut ha presentat el pla d'actuacions per reduir les llistes 

d'espera, que potencia un sistema més integrat, orientat als malalts crònics i amb 

més cirurgia major ambulatòria. 

SLT S'ha presentat l'informe "Efectes de la crisi econòmica en la salut de la 

població a Catalunya". L'empitjorament dels indicadors socials i econòmics en el 

context de crisi té un impacte negatiu sobre la salut dels grups de població més 

vulnerables i en risc d'exclusió social. Tanmateix, per a la població general els 

indicadors de salut i accessibilitat als serveis sanitaris es mantenen a bon nivell des 

del començament de la crisi. 

SLT Telèmac, programa de telemonitoratge de pacients crònics amb dispositius 

mòbils, ajuda els seus usuaris a controlar millor la seva malaltia. Mitjançant 

diversos dispositius connectats a una tauleta tàctil els pacients es controlen des de 

casa el pes, la tensió arterial, la saturació d'oxigen a la sang, el ritme cardíac i el 

sucre. L'objectiu és conèixer si el telemonitoratge permet fer disminuir les 

descompensacions dels malalts i millorar la utilització dels serveis sanitaris. 

SLT S'ha aprovat el Pla Integral per a les persones amb trastorns mentals i 

addiccions. La coordinació del Pla depèn directament del Departament de la 

Presidència per tal d'abordar la salut mental de manera integral i coordinada amb 
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tots els àmbits que s'hi relacionen (de salut, social, laboral i educatiu, entre d'altres). 

Govern i sector han presentat el document "Prioritzacions d'actuacions 2014-2016".  

SLT S'ha aprovat el Pla d'atenció a l'autisme. Millorarà  el diagnòstic, la detecció 

precoç, l'atenció integral a les persones que el pateixen  i a les seves famílies, tot 

optimitzant els serveis i recursos disponibles. 

SLT El Govern ha posat en marxa un Protocol d'accés als serveis d'habitatge per a 

persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. El nou protocol 

millorarà l'atenció i la informació als usuaris i a les seves famílies i potenciarà la 

coordinació dels àmbits de la salut mental i social. Aquesta actuació s'emmarca en 

el marc del Pla Integral de Salut Mental. 

SLT Programa per millorar la inserció laboral de les persones amb trastorns 

mentals, en què participen els departaments de Salut, Empresa i Ocupació i 

Benestar i Família, la Fundació "la Caixa" i el Dartmouth Psychiatric Research 

Center (2013).  

SLT Pla comunitari per millorar la detecció precoç de l'Alzheimer. L'objectiu és evitar 

la malaltia o bé diagnosticar-la en els seus principis. No implicarà més recursos, sinó 

que pretén que la resposta al malalt estigui al més a prop de casa seva possible i en 

l'àmbit de l'atenció comunitària. 

SLT Nou portal per ajudar joves, famílies i professionals a prevenir els trastorns de 

la conducta alimentària. Té com a objectiu convertir-se en espai de referència tant 

per a ciutadans com per a professionals. Aquest nou canal temàtic està situat dins la 

plataforma del Canal Salut  i recull les aportacions, informació i materials, aportats 

pels diferents organismes i entitats que integren la Taula de Diàleg.  

SLT Presentació d'un protocol consensuat sobre el TDAH per millorar el diagnòstic 

i el tractament de la malaltia a la sanitat pública catalana. El document inclou 10 

recomanacions, basades en l'evidència científica, per homogeneïtzar l'atenció a tots 

els territori. Un grup de treball del Consell Assessor del Pla director de salut mental i 

addiccions ha elaborat el protocol per encàrrec del Departament de Salut. 

SLT El Govern impulsa el projecte "Activa't per la salut mental" per millorar 

l'atenció a les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. 

Compta amb la col·laboració de la Federació Salut Mental Catalunya i el 

finançament de l'Obra Social "la Caixa". El projecte s'implantarà a Girona com a 

prova pilot per al període 2015-2017. 

SLT El codi suïcidi s'estén a tot Catalunya al llarg del 2014. S'està elaborant un 

sistema d'informació integrat sobre suïcidis, inexistent fins ara, i que després de 

l'experiència pilot de Sabadell, s'ha estès a tot Catalunya per tal d'activar elements 

de  contenció que evitin el suïcidi. 

SLT S'ha posat en marxa el Codi risc suïcidi a la Regió Sanitària de Girona. Es 

pretén fer disminuir així les temptatives de suïcidi i la repetició mitjançant la gestió 

protocol·litzada i homogènia de les persones de risc identificades pels centres de la 

xarxa pública del sistema sanitari. A Catalunya l'any 2013 es van produir 537 morts 

per suïcidi, amb una taxa de 7,2 casos per cada 100.000 habitants. 
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SLT La Targeta Sanitària Individual incorpora la referència "Cuida'm" per a les 

persones vulnerables que necessiten una atenció especial. Es tracta d'un 

element identificador que facilita una atenció més personalitzada a aquests 

col·lectius. S'ha començat amb una prova pilot a Cornellà de Llobregat (Baix 

Llobregat), Manresa (Bages) i el Maresme i per algunes malalties específiques.  

SLT Posada en marxa del Model d'Atenció no Presencial per millorar la relació 

entre ciutadans i professionals de l'àmbit sanitari. Aquest nou model 

complementa l'atenció presencial i és una aposta per la modernització, agilització i 

adaptació de l'atenció als estils de vida actuals a través de les TIC. Hi podran 

accedir totes les persones majors d'edat. 

SLT Impuls del Pla Estratègic de la participació del Pacient en el Sistema Sanitari 

de Catalunya 2013-2016. Amb aquest Pla es pretén que els ciutadans puguin 

prendre un rol més actiu en el sistema i responsabilitzar-se en major mesura de la 

seva salut i de l'ús adequat dels recursos sanitaris. El Consell Consultiu de Pacients 

s'encarregarà de dissenyar el Pla per promoure la participació de pacients en el 

desplegament de les polítiques sanitàries. 

SLT Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2012-2016. L'objectiu del Pla és 

mantenir l'alt nivell de seguretat alimentària tenint en compte totes les etapes de la 

cadena alimentària, des de la producció fins al consum. El sector agroalimentari és 

el primer sector industrial de Catalunya, amb més de 17.000 indústries registrades, i 

suposa al voltant del 4% del PIB. 

SLT El projecte Vídeo Salut arriba, a finals del 2013, a més de 500 pantalles de 

centres sanitaris i també es podrà visualitzar a les pantalles dels ajuntaments 

que ho sol·licitin. Per mitjà d'aquests suports el Departament pot oferir informació 

de salut perquè els ciutadans coneguin millor aspectes importants que els permetin 

tenir una millor salut i una prevenció activa de la malaltia. 

SLT Més de 20.000 catalans ja accedeixen a la seva informació clínica des de 

l'espai digital Cat@Salut La Meva Salut. El desplegament d'aquesta eina va 

començar a la Regió Sanitària Camp de Tarragona el mes de febrer de 2015 i al 

llarg de l'any s'hi han incorporat tots els centres d'atenció primària de totes les 

regions sanitàries. A través d'un codi d'usuari i una clau, proporcionats pel CAP de 

referència, cada usuari disposarà de la seva informació clínica personal (com ara 

diagnòstics, informes clínics o resultats de proves i exploracions) en un espai digital 

accessible en qualsevol lloc i moment, sense que sigui necessari que acumulin 

informes de cap mena. 

SLT Un 70% dels hospitals i centres de primària catalans utilitzen eines TIC mòbils. 

El model no presencial i les tecnologies mòbils a l'entorn salut es veuran impulsades 

l'any 2014 amb el Pla mestre de mobilitat. 

SLT La història clínica compartida de Catalunya ja disposa de més de 80 milions de 

documents publicats. El 100% dels hospitals d'aguts i dels centres d'atenció 

primària de la xarxa d'utilització pública de salut estan connectats a l'HC3. L'HC3 

connecta els centres assistencials entre si i permet que comparteixin milions de 

documents clínics per facilitar el treball dels professionals sanitaris i millorar l'atenció 
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de la salut dels ciutadans. 

SLT Ha entrat en funcionament el nou centre d'esclerosi múltiple de Catalunya 

(Cemcat). Aquest nou centre ha aglutinat serveis que ja existien dispersats per 

diferents seus i preveu atendre entre un 15% i un 30% més de pacients amb les 

noves instal·lacions. Va entrar en funcionament el gener de 2013. 

SLT El nou CAP de Figueres Sud, amb 2.000 m2, completarà l'atenció primària a la 

ciutat. Es preveu que la licitació de les obres en uns tres mesos i que les obres 

durin uns 18 mesos a partir de l'adjudicació 

SLT S'ha ampliat el CAP Bages de Manresa. Les obres d'ampliació del centre, que 

dóna cobertura a una població total de 22.555 habitants, han tingut un cost d'11,5 

milions d'euros (2013). 

SLT Noves instal·lacions del CAP Sarrià i de serveis de salut mental a Sarrià-Sant 

Gervasi (2013). Els nous equipaments  inclouen el Centre d'Atenció Primària (CAP) 

Sarrià, les seus del districte del Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) i del Centre 

de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i l'Hospital de Dia d'Adolescents (HDA). 

L'obra ha suposat una inversió global de 10 milions d'euros i compta amb una 

superfície de 4.000 m2. 

SLT Ha entrat en funcionament el CAP Ronda Prim de Mataró (Maresme). El nou 

centre esdevé un equipament estratègic, innovador i de referència. Donarà resposta 

integral en atenció primària i en atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR). La 

inversió total ha estat de 7.401.541 euros.     

SLT S'ha obert el nou Centre d'Atenció Primària de Santa Coloma de Cervelló (Baix 

Llobregat). Aquest nou equipament, que atén una població de 7.831 habitants, 

millora l'accessibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris als ciutadans d'aquest 

municipi. La inversió realitzada ha estat de prop d'1,4 milions d'euros. 

SLT S'ha inaugurat el CAP Bordeta-Magòria, a Barcelona (Barcelonès). El nou centre 

substitueix l'antic equipament ampliat l'any 2006 amb mòduls prefabricats. Aquest 

equipament, que ha estat possible gràcies a un conveni entre la Generalitat, el 

Consorci Sanitari de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, atendrà més de 32.000 

persones. L'import total de l'obra i l'equipament ha estat de 5.027.747 euros. 

SLT S'ha inaugurat el Centre d'Atenció Primària Masquefa que va començar a 

funcionar l'abril de 2014(Anoia). El nou CAP Masquefa millora l'accessibilitat i 

qualitat de l'atenció sanitària als ciutadans del municipi. 

SLT Nou consultori local d'Alfara de Carles (Baix Ebre). L'equipament és de nova 

construcció i té una superfície de 149,97 m2. Els cost total de l'obra i l'equipament 

ha estat de 382.473,79 euros. 

SLT Nou consultori local de Gualba (Vallès Oriental). El nou consultori gestionat per 

l'ICS disposa de cinc sales de consultes mèdiques, àrea d'atenció a l'usuari i sala 

d'espera.  

SLT Nou Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) al Prat de Llobregat. Aquest 

nou centre d'alta resolució, disposa d'equipaments altament tecnificats i dona 
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cobertura assistencial a uns 65.000 habitants i funciona les 24 hores els 365 dies de 

l'any. Va entrar en funcionament el passat mes de novembre de 2013. 

SLT Nou consultori de Nulles (Alt Camp). La instal·lació té 210 m2 i un pressupost 

d'execució de 516.322 euros. Va entrar en funcionament el passat mes d'abril de 

2013. 

SLT Noves instal·lacions sanitàries del Parc Sanitari Pere Virgili. La nova sala de 

teràpies, el nou espai de pediatria i el nou espai exterior de rehabilitació, tenen una 

clara voluntat de millorar i apropar una atenció sanitària de qualitat a la ciutadania. 

SLT L'Hospital de Bellvitge ha posat en marxa consultes no presencials per 

millorar la llista d'espera de primeres visites (Barcelonès). Des de l'octubre del 

2013 funcionen les consultes virtuals per als serveis d'endocrinologia, neurologia i 

nefrologia de l'Hospital de Bellvitge. El servei de neurologia ha aconseguit reduir la 

mitjana de llista d'espera de 81,9 dies el 2013 a 68 dies el 2014. 

SLT Nou Pla director per a l'Hospital de Viladecans (Baix Llobregat). El Pla 

determina les estructures necessàries de llits, quiròfans, consultes, sales 

d'urgències, entre d'altres, per atendre com a hospital bàsic de referència els més de 

180.000 veïns de Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent de 

Llobregat. 

SLT Ha entrat en funcionament el nou Centre Sociosanitari Isabel Roig a les 

Casernes de Sant Andreu de Barcelona. Disposa de 235 llits d'hospitalització 

sociosanitària i està ubicat dins un equipament multiservei en funcionament des del 

març de 2013, que inclou l'atenció a les urgències de mitjana i baixa complexitat i 

l'atenció continuada (CUAP), l'atenció primària de salut (CAP), l'atenció a la salut 

mental (per a adults, infantil i juvenil i centre de dia), i ara l'atenció sociosanitària. 

SLT Noves consultes de pediatria, ginecologia i obstetrícia i l'hospital de dia 

pediàtric de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Les noves 

consultes permetran augmentar les visites de 14.000 a 40.000, donar un millor 

servei i assistència als pacients. 

SLT S'ha obert el nou edifici del Centre Sociosanitari de Balaguer (Noguera). El nou 

edifici, que serà gestionat per l'empresa Hestia Alliance, disposa d'un total de 120 

llits (14 més dels que disposava fins a la data), la majoria contractats amb el 

CatSalut i amb el Departament de Benestar Social, i oferirà serveis sociosanitaris i 

de salut mental. La inversió ha estat de més de 7 milions d'euros.     

SLT Els hospitals Germans Trias i de l'Esperit Sant creen una unitat d'Urologia 

conjunta. L'objectiu és apropar l'assistència sanitària especialitzada als pacients 

colomencs i evitar que es derivin innecessàriament al centre badaloní. 

 

Impulsar l'excel·lència del sistema educatiu català, garantint la igualtat d'oportunitats 
i reduint els índex d'abandonament escolar 
 

ENS El pressupost d'Ensenyament per al 2015 s'incrementa un 6,9% i, en termes 

absoluts, augmenta en més de 285 milions d'euros. Els ítems més destacats 
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són: el personal representa un 87,58% de la despesa del Departament, un 3,9% 

més que al 2014; els ingressos finalistes de l'Estat s'han anat reduint fins al 98,12%, 

en els últims anys; el 2015 s'incrementen les inversions reals en un 44,28% respecte 

el pressupost de l'any passat; i es manté la dotació inicial de 108 milions d'euros en 

beques menjador respecte al 2014. 

ENS Es destinaran a Ensenyament 28 dels 100 milions d'euros del fons 

extraordinari que s'ha creat per a polítiques socials. Es preveuen inversions en: 

increment de personal no docent per a l'atenció a la diversitat (10 milions d'euros); 

transport escolar no obligatori (5 milions d'euros); corresponsabilització de costos de 

les places de les llars d'infants municipals; suport a les escoles de música i dansa 

municipal (5 milions d'euros); garantir el servei de menjador i cantina als instituts que 

ho necessitin; beques menjador per a guarderies (3 milions d'euros); ampliació de 

l'oferta escolar a P3 Montgat; nous equipaments (Institut de Pineda de Mar, IES 

Dosrius, Institut Ventura Gassol de Badalona); obres d'ampliació o reforma (IES 

Gelida, Escola El Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat, Escola de Gavà Mar, 

Escola-Institut de Móra la Nova, Escola Pau Casals de Rubí); i mòduls provisionals a 

l'Escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda. 

ENS La Generalitat garanteix que tots els alumnes amb privació alimentària 

disposaran de beca menjador. S'han unificat els criteris econòmics i socials per a 

la concessió de les beques menjador i s'ha incrementat la dotació a 42,8 milions 

d'euros.  Per primer cop, s'ha establert un llindar per sota del qual es garanteix una 

beca menjador. Generalitat i Consells Comarcals han acordat unificar els criteris per 

a la concessió de beques per al curs 2014-2015. Les beques menjador adjudicades 

en el curs 2014-15 (dades març 2015):alumnes amb beca garantida del 100%: 

11.321, alumnes, amb beca garantida al 50%: 58.826, ajuts parcials assignats als 

consells comarcals: 9.488   

ENS S'ha subscrit un conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i els 

departaments d'Ensenyament i d'Economia i Coneixement per a la gestió de 

les beques i ajuts a l'estudi corresponents al curs acadèmic 2014-2015.  

ENS La taxa d'abandonament escolar se situa el primer trimestre de l'any 2015 en el 

21,2%. La taxa d'abandonament escolar de l'any 2014 va ser del 22,22%, 2,5 punts 

menys que l'any anterior. La tendència a la baixa es manté i cada vegada hi ha més 

joves que aproven l'ESO i continuen estudiant; l'any 2013 la taxa d'abandonament 

era del 24,7%. En els darrers cinc anys, la reducció d'aquesta taxa ha superat els 7 

punts de millora.   

ENS La taxa d'idoneïtat d'alumnes de 16 anys ha tingut un increment del 4,4%. Ha 

passat del 69,3% el curs 2010-11 al 73,7% el curs 2014-15.     

ENS Ensenyament ha creat un espai web per impulsar l'emprenedoria en l'educació 

infantil i primària. L'objectiu és que l'alumnat assoleixi unes competències que li 

permetin tenir una actitud activa de transformació de les idees en projectes. A l'espai 

web també s'hi recullen els projectes d'emprenedoria que es realitzen en els centres 

escolars. 
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ENS L'evolució del percentatge d'alumnes repetidors ha anat disminuint des de fa 

uns anys. A 6è de primària s'ha passat d'un 1,5% de repetidors l'any 2009-2010 a 

un 0,5% el 2013-2014. Pel que fa als cursos de 2n d'ESO i 4t d'ESO, s'ha passat 

d'un 9,55 % de repetidors i un 9,95% respectivament el curs 2008-2009 a un 6% i un 

6,5% el curs passat.  

ENS Millora de la taxa d'alumnes graduats d'ESO. La taxa de graduats d'ESO sobre 

alumnes avaluats a Catalunya ha passat del 81,8% el curs 2009-2010 al gairebé 

87% el curs 2013-2014. 

ENS Ensenyament ha presentat el suport lingüístic i social per a l'alumnat de les 

aules d'acollida. El suport lingüístic, sense deixar de banda el recurs de l'aula 

d'acollida per a l'alumnat nouvingut, suposa ampliar i reforçar el suport lingüístic per 

als alumnes que inicien l'escolarització però que tenen un coneixement molt limitat 

de les dues llengües oficials i que, per tant, necessiten un coneixement específic. 

Aquest curs escolar un total de 120 centres educatius ofereixen suport lingüístic a 

alumnes nouvinguts. 

ENS Increment de la taxa d'escolarització de les llars d'infants catalanes. El 

percentatge d'alumnes de 0-3 a les llars d'infants és del 35,7%, per sobre del 32,9% 

del curs 2008-2009. 

ENS S'han convocat subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants de 

Catalunya per al curs acadèmic 2015-2016. L'objecte de la convocatòria és donar 

suport a l'escolarització i afrontar les possibles situacions de dificultat alimentària 

dels infants de zero a tres anys escolaritzats en les llars d'infants de titularitat 

municipal, establint una assignació econòmica que permeti minorar el cost que 

representa la prestació del servei de menjador, per a les famílies que es trobin en 

situacions de vulnerabilitat. L'import destinat a aquesta convocatòria és de 

2.300.000 euros. 

ENS Ensenyament ha convocat les subvencions per a les llars d'infants d'iniciativa 

social. L'import total que la Generalitat dedicarà a aquests ajuts serà de 3.000.000 

d'euros. El programa preveu dos tipus d'ajuts: un de general, de 300 euros per 

alumne i, un d'específic, de 600 euros per alumne, per als casos en què més del 

25% de l'alumnat de la llar d'infants tingui un grau de disminució superior al 65%. En 

aquest darrer cas l'ajut s'aplicarà per a tot l'alumnat del centre. 

ENS Ensenyament i entitats municipalistes pacten sobre el finançament de les 

escoles de música. El Departament ha assumit el finançament del curs 2011-12 i 

ha promogut acords financers entre les administracions per contribuir a sostenir els 

cursos següents. A més s'ha creat un grup de treball amb les entitats municipals per 

tal d'estudiar diferents models d'escoles de música i formes de sosteniment.  

ENS L'Ajuntament de Figueres i Ensenyament han signat un conveni per crear el 

conservatori de música de la ciutat. El conveni que permetrà crear el conservatori 

municipal de música per tal que iniciï la seva activitat el curs 2015-16. El nou centre, 

que s'ubicarà a les instal·lacions de l'IES Narcís Monturiol, tindrà una capacitat 
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màxima de 90 alumnes i impartirà el Grau Professional de Música. 

ENS S'ha presentat el curs escolar 2014-2015. El curs ha començat amb un total 

d'1.552.058 alumnes, dels qual 1.302.113 eren de règim general presencial. Hi ha 

un total de 64.777 docents als centres públics, la qual cosa suposa un increment de 

815 dotacions respecte l'any passat.  

ENS Inauguració de centres escolars 2014-2015. Escola Campdevànol (Ripollès),  

escola Ullastrell (Vallès Occidental), escola Els Castanyers de Viladrau (Osona), 

escola Olivar de Castellnou del Bages,  escola Marta Mata de Mataró (Maresme), 

escola Vic-centre (Osona), escola La Bòbila de Les Preses (Garrotxa), escola El 

Montcau-ZER Subirats(Alt Penedès), escola La Canaleta de Vilaseca (Tarragonès), 

escola Mare de Déu del Lledó a La Pobla de Mafumet (Tarragonès), el centre 

d'educació especial de Reus (Baix Camp), escola La Torreta de la Roca del Vallès 

(Vallès Oriental), escola Damià Mateu de Llinars del Vallès (Vallès Oriental), escola 

Marta Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occidental), Insitut La Valira de la Seu 

d'Urgell (Alt Urgell), Institut Alt Foix de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) i s'han 

realitzat les remodelacions de  l'Institut Lluís de Peguera de Manresa (Bages),  

escola Arrels de Mollerussa (Pla d'Urgell), escola Enxaneta de Valls (Alt Camp), 

escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), escola Mossèn Ton Clavé de 

Vila-sana (Pla d'Urgell), escola Àngel Serafí Casanovas de Sort (Pallars Sobirà), 

ampliació escola Alzina Fontcoberta (Pla de l'Estany), ampliació de l'escola La 

Trama i reforma de l'Institut La Serra, tots dos de Sabadell (Vallès Occidental).  

ENS Ensenyament invertirà més de 2 milions d'euros a les comarques lleidatanes 

per millorar 65 centres. Les obres estaran enllestides per al curs 2015-16. També 

es compromet a construir en 3 anys l'institut de Torrefarrera, ara en mòduls, i en 

posarà un altre a Pinyana a l'espera del nou centre. 

ENS Ensenyament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

per a la construcció del nou edifici de l'Institut Leonardo da Vinci (Vallès 

Occidental). Es preveu que les obres del nou edifici, que serà un centre amb 6 

línies d'ESO i 3 de batxillerat, es licitin aquest 2015. L'Ajuntament farà una aportació 

econòmica per tal que l'Institut pugui disposar d'un nou pavelló esportiu, que estarà 

a disposició de la ciutadania fora de l'horari escolar. 

ENS Cinc nous instituts el curs 2014-2015. Aquests nous centres s'instal·laran en 

edificis reutilitzats, dos en edificis municipals i els altres dos en dues escoles de 

primària. Només un s'ubicarà en mòduls prefabricats.  

ENS El Govern ha aprovat el decret pel qual es regulen els procediments per definir 

el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. El decret defineix les 

competències del director de centre com a cap de tot el personal, que podrà 

proposar fins al 50% de places específiques per millorar l'aplicació del projecte 

educatiu. Un dels mèrits que prendrà importància és el nivell B2 d'anglès, que 

permetrà poder impartir una assignatura o part d'ella en anglès. Una altra novetat és 

que els docents novells hauran de superar un període de prova de quatre mesos. 

L'aplicació del decret ha permès aquest curs escolar 2014-15 el nomenament de 
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16.906 persones a proposta dels directors dels centres, un 18% de les quals 

destinades a centres d'alta complexitat. 

ENS Ensenyament ha posat en marxa una prova pilot per millorar la selecció del 

personal interí i substitut. La selecció dels substituts es farà seguint les directrius 

del Decret de plantilles i provisió de llocs docents que es va implantar a inici de curs 

2014-15 amb una valoració positiva dels centres. Aquest procediment permetrà als 

directors dels centres establir quines són les necessitats en la definició dels perfils 

dels substituts. 

ENS S'ha incrementat la plantilla de personal docent per al curs 2014-2015. Hi ha un 

increment de 815 docents més respecte el curs passat i s'arriba a un total de 64.777 

docents als centres públics. 

ENS Ensenyament ha regulat el període de prova inicial del personal interí o 

substitut docent. El substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la 

docència en un centre educatiu públic o servei educatiu, ha de superar un període 

de prova inicial durant, com a màxim, els quatre primers mesos d'exercici efectiu de 

docència. En aquest període cal acreditar que es disposa del requisit de la 

suficiència per impartir la docència en els nivells que tingui atribuïts, la idoneïtat per 

a l'exercici pràctic docent, l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques 

necessàries per a l'exercici docent. 

ENS S'han escurçat els terminis per a la substitució de mestres. Les baixes dels 

tutors d'educació infantil es cobriran des del primer dia, igual que a les escoles rurals 

i les d'entorns desafavorits, que mantenen la sisena hora, i les dels tutors de 

primària des del sisè dia. Pel que fa a secundària, si es produeixen baixes 

simultànies, el segon professor serà substituït des del primer dia. Aquesta mesura 

s'afegeix a la "flexibilitat pedagògica" amb què el Departament ja ha aplicat, des 

d'inici de curs, les mesures del Reial Decret Llei de mesures urgents de 

racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu del Ministeri d'Educació.  

ENS El Govern ha aprovat la modificació del decret de la direcció dels centres 

públics per apostar pel directiu professional docent. La modificació del decret 

persegueix l'objectiu d'adaptar a la normativa vigent alguns aspectes de la selecció i 

l'acreditació dels directors.  

ENS Programa de millora i innovació de la formació de mestres. El Departament 

d'Ensenyament i Universitats porten a terme aquest programa que estableix un nou 

doble grau en educació infantil i primària. Per altra banda, s'estableixen beques als 

millors alumnes que vulguin ser mestres. S'adrecen a estudiants de batxillerat i FP 

amb una nota del seu expedient acadèmic superior a 8 i 9 respectivament. 

ENS Conveni amb la Universitat de Lleida de formació en alternança en el grau de 

Mestre en Educació Primària. El projecte, que va començar de manera 

experimental el curs passat, incorpora com a novetat que l'alumnat de segon farà la 

formació en escoles rurals. L'objectiu és que l'estudiant rebi formació teòrica i 

pràctica combinada durant els quatre anys del grau. Es tracta d'un projecte pioner i 

únic a nivell de Catalunya i també de la resta del territori espanyol. 
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ENS Curs de formació inicial en direcció de centres. S'ha convocat un nou curs amb 

la finalitat d'oferir als futurs directors les eines per gestionar i dirigir un centre 

educatiu. L'objectiu  és formar un cos de directors professionals, capaços de liderar 

projectes pedagògics i de buscar la millor organització del centre. 

ENS S'ha creat el Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la 

Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE). Aquesta iniciativa té la finalitat 

d'ajustar i reorientar l'actuació dels centres de recursos pedagògics (CRP) existents 

a Catalunya per adequar-la a les necessitats del sistema educatiu. Aquests CRP es 

configuren com a serveis educatius que donen suport a l'activitat pedagògica dels 

centres i a la tasca docent dels mestres i professors.  

ENS Impuls a l'orientació educativa. Mitjançant intervenció directa en instituts per 

millorar estratègies metodològiques i d'acompanyament de l'alumnat i la formació 

d'orientadors de centre: 273 centres de primer nivell, 151 centres amb equips 

impulsors, 378 orientadors i 615 professors formats en tres cursos. 

ENS El Govern impulsa la creació de la Càtedra Abel Martínez Oliva a la Universitat 

de Lleida (UdL) sobre educació i adolescència. Amb aquest acord, els 

departaments d'Economia i Coneixement, Ensenyament i Salut, col·laboraran amb 

la Universitat de Lleida per potenciar la recerca i la formació en aquest àmbit. 

ENS S'ha presentat l'oferta d'estudis postobligatoris per al curs 2015-16. El sistema 

continua creixent amb prop de 4.000 noves places en l'ensenyament postobligatori. 

L'oferta total de places per al curs vinent és de 212.918 en modalitat presencial i 

11.450 a distància, a través de l'IOC, que suma un total de 224.368 places. En 

modalitat presencial, 86.205 són de batxillerat, 66.030 d'estudis de grau mitjà i 

60.638 places d'estudis de grau superior. 

ENS S'ha presentat l'oferta d'educació infantil i ensenyaments obligatoris per al 

curs 2015-2016. S'oferiran 1.077.548 places d'educació infantil i ensenyaments 

obligatoris de cara al curs vinent, 3.515 més que l'anterior. S'obriran deu instituts 

nous i quatre més comptaran amb una segona seu. Les novetats per al pròxim curs 

són: 1) Podran incorporar-se a P3 a una edat diferent dels tres anys aquells infants 

amb un nivell de maduresa evolutiva que ho aconselli (prematurs); 2) En coordinació 

amb el Departament de Salut, a aquells infants amb malalties minoritàries i/o 

neuromusculars, se'ls oferirà la possibilitat que puguin rebre la rehabilitació als 

centres educatius, quan fins ara la rebien a casa; 3) Implementació d'un nou 

instrument que faciliti la detecció i la intervenció dels docents a l'entrada a P3 en 

relació amb les necessitats educatives dels alumnes (informe mèdic); 4) Promoció 

d'actuacions d'informació a les persones adultes. 

ENS Ensenyament ha anunciat que a finals de 2015 el 96% dels centres educatius 

públics disposaran d'alta capacitat en connectivitat. Els centres restants 

corresponen a llars d'infants de la Generalitat, aules que no estan dins dels centres, 

o als ensenyaments no reglats. A data de juliol de 2014, un 68% dels centres 

educatius públics disposen d'alta capacitat: un 76%  a les comarques de Barcelona, 

un 61% a les de Girona i Tarragona i un 43% a les terres de Lleida. El cost del 
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projecte és de 25 milions d'euros anuals. 

ENS S'han presentat els resultats de les proves de 6è de primària 2015, en què 

destaca la millora de l'equitat en les franges baixes. Dels resultats, destaca la 

millora de l'equitat en les franges baixes dels alumnes de sisè de primària: des de 

2009 fins al 2015 la diferència de resultats entre alumnes situats al nivell baix 

d'assoliment de competències bàsiques s'ha reduït en 10 punts o més. D'altra 

banda, la puntuació mitjana en les competències avaluades està al voltant dels 75 

punts, que indica l'assoliment òptim de la competència. Les escoles que han 

participat en les auditories pedagògiques han millorat els resultats entre 8,2 i 13,6 

punts en dos anys. 

ENS Han millorat els resultats de l'avaluació de competències bàsiques de 6è de 

primària el 2014. Les puntuacions mitjanes han estat superiors a les de l'any passat 

75,5 en llengua catalana -respecte el 71,1 del curs passat-, 75,4 en llengua 

castellana- respecte 73-, 81 en matemàtiques -respecte 76,3- i 75,1 en llengua 

anglesa -respecte 73 del passat curs-. Un dels aspectes que ha destacat és la 

millora de resultats en les bandes baixes, fet que apropa l'alumnat de sisè als 

paràmetres d'Europa 2020, i un dels objectius marcats a l'Ofensiva de País a favor 

de l'èxit escolar.  

ENS Ensenyament va realitzar una auditoria pedagògica als centres de primària 

amb més d'un 30% d'alumnes en el nivell baix de les proves de sisè de 

primària de l'any 2013. Es van analitzar la realitat i condicions de cada centre per 

posteriorment poder dissenyar intervencions específiques orientades a incrementar 

l'èxit de l'alumnat. Es va actuar en els centres on hi ha prop de 8.000 alumnes (96 

centres) que no havien assolit el nivell bàsic de competències a les proves de sisè 

de primària i així evitar fer crònic el fracàs escolar en determinades zones 

acadèmiques. Com a resultat d'aquesta actuació, cal esmentar que els centres 

auditats són els que han millorat més els resultats de les proves d'avaluació de 6è 

de primària del curs 2014. En matemàtiques és on s'ha registrat l'increment més 

espectacular. 

ENS Pla d'actuació específic a 96 centres auditats. Amb la implicació de la comunitat 

escolar, s'implantarà durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016. Aquests centres 

disposen de recursos addicionals en funció de les necessitats de cada centre. 

ENS S'han presentat els resultats de les proves de 4t d'ESO 2015. Les puntuacions 

de les llengües catalana, castellana i anglesa milloren del 2012 al 2015. Els resultats 

d'aquesta edició són els següents: la mitjana en llengua catalana és de 76,3, en 

llengua castellana és de 75,2, en matemàtiques és de 68,7 i, en llengua anglesa és 

de 69,3. S'ha incrementat la participació dels alumnes que ha passat del 7,9 

d'exempts l'any 2012 a un 5,2 aquest any. 

ENS S'han presentat els resultats de les proves d'avaluació de 4t d'ESO 2014. 

Recullen una millora en totes les competències, excepte en anglès. S'han modificat 

les proves de llengües estrangeres per ajustar-les als nivells del Marc europeu comú 

de referència. Les diferències entre centres a Catalunya representen un 20%, quan 

a l'OCDE pesen al voltant d'un 38%. Es consolida la millora en matemàtiques, 
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encara que no s'arriba els objectius fixats per la UE. Del 24% de suspensos l'any 

2012 s'ha passat al 16,7% aquest 2014. 

ENS Uns 5.000 alumnes de tercer i de quart d'ESO de 152 centres públics i 

concertats de Catalunya faran una activitat al servei de la comunitat el curs 

2014-2015. Aquesta activitat forma part del currículum de manera transversal i, per 

tant, té caràcter obligatori. El servei comunitari té com a objectiu garantir que els 

estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar protagonitzin accions de compromís 

cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus 

coneixements i capacitats al servei de la comunitat. En el termini de cinc anys es 

preveu que es faci a tots els centres. 

ENS El Govern ha aprovat el currículum de l'educació primària, que incrementa en 

175 les hores de matemàtques en tota l'etapa. El currículum s'implantarà el curs 

escolar 2015-2016 i té com a objectius consolidar el treball per competències per 

desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials, i desenvolupar l'acció 

tutorial per contribuir al creixement personal de l'alumnat. Altres aspectes destacats 

són l'increment de 175 hores de matemàtiques al llarg de tota l'etapa i la presència 

de les competències digitals. També fa una especial atenció al procés de lectura i 

escriptura, i a la consolidació del Suport Escolar Personalitzat (SEP). 

ENS Ensenyament ha instat els centres de secundària a desdoblar la nova hora de 

matemàtiques. El Departament ha posat a disposició dels centres un document 

amb orientacions pràctiques per a la millora de la geometria. A més, els alumnes de 

3r d'ESO tindran una hora de matemàtiques desdoblada el pròxim curs escolar 

2015-2016 en què reforçaran l'aprenentatge de la geometria. 

ENS Presentació de les competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic de 

l'educació secundària obligatòria. Aquest document s'afegeix als de les 

competències bàsiques en l'àmbit matemàtic, lingüístic (llengua catalana i 

castellana) i digital, presentades des del 2013. Les competències de l'àmbit 

cientificotecnològic promouen capacitats que permeten als alumnes resoldre 

problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com millorar el domini 

dels processos de l'activitat científica i tecnològica. 

ENS Desplegament de les competències bàsiques al currículum de primària i 

secundària que permetrà unificar i donar coherència al currículum. És fruit d'un 

treball de dos anys d'un grup d'experts professionals de l'àmbit educatiu i suposa 

una adequació als objectius de la Unió Europea per al 2020. A més, és un canvi de 

paradigma metodològic i clarifica les competències bàsiques tant de l'àmbit lingüístic 

com de l'àmbit matemàtic. 

ENS Establiment de les competències bàsiques de l'àmbit digital en el currículum 

de primària i secundària. El document de desplegament de les competències 

bàsiques en l'àmbit digital vol promoure un canvi metodològic i, alhora, permetre 

clarificar les competències bàsiques en l'àmbit digital. D'aquesta manera, s'afegeix 

als treballs de competències en l'àmbit lingüístic (llengua catalana i llengua 

castellana) i matemàtic. 
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ENS Les aules d'acollida de les escoles es reconvertiran en centres d'integració 

social per a nouvinguts. S'ampliarà les funcions dels tècnics de les aules d'acollida 

per fer funcions de suport lingüístic i d'integració escolar, perquè els nouvinguts es 

puguin beneficiar d'una integració social. El nou programa se centrarà en la 

secundària perquè aquests alumnes no abandonin els estudis. 

ENS Ampliació del Programa Intensiu de Millora a l'ESO per a l'alumnat amb 

dificultats d'aprenentatge. El programa, que es va iniciar el curs 2013-14, adreçat 

a l'alumnat que s'incorpora al 1r curs d'ESO amb dificultats generalitzades 

d'aprenentatge, s'amplia també als alumnes de 2n d'ESO. Es tracta d'una de les 

noves mesures previstes en els eixos d'actuació del pla d'ofensiva de país a favor de 

l'èxit escolar que vol millorar i reforçar les competències bàsiques en l'àmbit 

lingüístic i matemàtic. Aquest reforç es farà de manera general en horari 

d'assignatures optatives. 2.760 alumnes han seguit aquest reforç el curs 2013-2014 

ENS El 70,2% dels alumnes d'ESO dels centres públics que han participat en el 'Pla 

de Suport a l'alumnat de l'ESO: suport a l'estiu, èxit a setembre' han 

aconseguit superar el curs 2013-14. El Pla impulsat per l'Ajuntament de Barcelona 

i el Consorci d'Educació de Barcelona ha ajudat 1.808 alumnes de 50 centres 

educatius públics de la ciutat que havien suspès assignatures al juny i que no 

disposaven d'un entorn favorable per preparar els exàmens de l'avaluació 

extraordinària de setembre. Aquest pla es va inciar a l'estiu del 2013. 

ENS Convocatòria de subvencions per al finançament addicional dels centres 

concertats en entorn desafavorit. L'import total destinat a les subvencions és de 

6.600.000 euros. Aquest ajut supleix les aportacions que les famílies no poden fer 

per motius econòmics i finança actuacions que desenvolupa el centre, i que no són 

cobertes pel concert educatiu tal com són les activitats complementàries i els serveis 

i activitats escolars del curs escolar 2014-2015. Aquest finançament addicional 

substitueix l'anomenat "contracte programa", que va caducar el 2010 i que es va 

prorrogar durant dos anys, el màxim que permetia la llei. 

ENS Impuls del projecte Portafolis per millorar i potenciar la lectura. El Portafolis de 

Lectura té com a objectiu que cada alumne reflexioni sobre el seu paper com a 

lector i analitzi allò que li agrada llegir, quines dificultats té davant d'un text o què pot 

fer per millorar. Es tracta d'un material personal per a cada alumne, i que l'ha 

d'acompanyar al llarg de totes les etapes escolars. El programa s'ha implantat entre 

2011 i el 2014 a un total de  730 centres -un total de 320 el primer any, 188 el 

segon, 105 el tercer i 117 el quart. 

ENS Ensenyament ha presentat la Piràmide de la lectura per promoure l'hàbit lector 

dins i fora de l'aula entre els alumnes de primària i secundària. Tots els centres 

educatius catalans rebran cartells i propostes didàctiques per afavorir el 

desenvolupament de l'hàbit lector entre l'alumnat. 

ENS S'ha presentant el programa "Ara Escric" per tal de millorar la competència 

escrita dels alumnes. Es potenciarà l'escriptura com a matèria transversal en totes 

les assignatures a partir del curs 2015-2016. El nou programa també té com a 
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finalitat augmentar la capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic de l'alumne. 

Durant el 2n trimestre rebran formació de 3.000 a 5.000 docents, xifra que es podrà 

doblar en funció de les sol·licituds. 

ENS S'ha presentat el document "Orientacions pràctiques per a la millora de 

l'ortografia". El projecte té com a objectiu millorar la competència escrita, 

especialment l'ortografia, a l'educació. Les orientacions presenten una metodologia 

més reflexiva, que inclou processos per conèixer i aplicar les normes ortogràfiques, 

recursos fonamentals com la pràctica visual i auditiva, i impulsa l'ús del diccionari, 

entre d'altres.  

ENS Promoció d'una campanya de coresponsabilitat de les famílies per l'èxit 

escolar. s'ha creat una aplicació a la xarxa educativa XTEC per posar a l'abast dels 

centres orientacions, eines i recursos per millorar la implicació de les famílies. 

L'objectiu és que la família, com a primera instància educadora, es comprometi amb 

l'educació dels seus infants o joves i els situï en condicions favorables per a 

l'aprenentatge. 

ENS El Departament i la UOC han signat un conveni de col·laboració per promoure 

la formació i la recerca. L'acord té per finalitat  impulsar diverses activitats, com ara 

promocionar l'ús de les tecnologies de la informació en els diversos àmbits de 

l'educació, realitzar cursos destinats a potenciar la formació i la recerca, i fomentar 

iniciatives de col·laboració a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC). 

ENS Programa d'Educació financera a les escoles de Catalunya. Està format per la 

Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Financers (IEF) i un grup d'entitats 

financeres: BBVA, La Caixa, Banc Sabadell, Banc de Santander i Caixa d'Enginyers. 

Professionals o antics professionals del sector financer, formats per l'IEF, 

imparteixen tallers sobre finances bàsiques a alumnes catalans de quart d'ESO. El 

projecte segueix les recomanacions de la Comissió Europea i és capdavanter a 

l'Estat espanyol.  En la tercera edició del programa (curs 2014-15) hi han participat  

més de 16.500 alumnes d'ESO. de 262 centres escolars, 14 centres de formació 

d'adults i una xarxa de voluntaris de 500 professionals en actiu o jubilats dels sector 

financer. 

ENS El primer programa d'educació financera per a adults tindrà 750 alumnes. Serà 

impartit per voluntaris del sector financer en catorze centres de Formació d'Adults 

d'arreu del país. Aquests tallers per a adults són la principal novetat de la tercera 

edició del programa d'Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC). 

ENS 22.000 alumnes catalans han fet aquest curs classes d'emprenedoria amb 

l'objectiu de fomentar la creativitat i la iniciativa personal. Aquest curs 2014-

2015 un 50% dels centres de secundària imparteixen la matèria optativa 

d'emprenedoria a 3r d'ESO. Aquesta iniciativa  s'emmarca dins del pla "Catalunya, 

escola d'emprenedors". 

ENS Impuls del programa mSchools en els centres de secundària. A través de 

l'assignatura 'Mobilitzem la Informàtica', 6.000 alumnes de secundària  han 

desenvolupant apps a l'aula, en un total de 200 centres de secundària catalans amb 
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la participació de 190 experts voluntaris. Per aconseguir-ho, un total de 243 

professors s'han format en aquest àmbit mitjançant classes presencials i online en el 

marc del programa mSchools, impulsat per Mobile World Capital Barcelona en 

col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i GSMA. 

mSchools arrenca el seu tercer curs a les aules catalanes amb el llançament de 

Mobile History Map (curs 2014-15) que en tres mesos ha aconseguit la participació 

de 608 escoles i gairebé 800 professors. 

ENS Programa Escoles Magnet. El Departament i la Fundació Jaume Bofill han posat 

en marxa el programa Escoles Magnet. Aquest programa suposa l'aliança de 

centres educatius amb institucions de referència i excel·lència en un camp de 

coneixement específic (ciència, tecnologia, arts visuals i plàstiques, música, 

escèniques, etc.). Durant el curs 2013-2014 hi han participat 6 escoles i un institut 

catalans, i les següents institucions de referència: Museu d'Art Contemporani de 

Barcelona, Institut de Ciències del Mar, Televisió de Catalunya, Institut Català de 

Paleontologia i Universitat de Lleida. S'hi han afegit dues escoles de Lleida que  

desenvoluparan programes educatius compartits amb l'IRTA, en concret amb el 

Fruitcentre, el Magical Media i la UdL, respectivament. 

ENS Programa Escoles Tàndem. El Departament d'Ensenyament, la Fundació 

Catalunya-La Pedrera, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu Nacional 

d'Art de Catalunya porten a terme el projecte educatiu Escoles Tàndem. Es tracta 

d'un projecte que va néixer el curs 2011-2012 amb l'objectiu d'afavorir l'èxit escolar a 

partir de l'especialització en una matèria que vertebra el currículum del centre 

educatiu. El programa ha arribat a més de 2.500 alumnes de 8 centres educatius i 

230 professors des que es va iniciar.  Nous projectes: L'institut Apel·les Mestres, de 

l'Hospitalet de Llobregat amb el Parc Científic de la Universitat de Barcelona; 

l'Institut Rovira-Forns, de Santa Perpètua de Mogoda, amb la UAB; i l'Institut Les 

Termes, de Sabadell, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. 

ENS S'ha graduat la primera promoció dels alumnes becats pel programa CiMs-

CELLEX, que han cursat un programa específic de batxillerat internacional. Es 

tracta del programa de la Fundació Privada CELLEX que es realitza a l'Institut 

Jaume Vicens Vives de Girona i a l'Escola Aula de Barcelona amb la col·laboració 

del Departament d'Ensenyament. L'objectiu és fomentar l'excel·lència educativa en 

els centres educatius. 

ENS Guia de detecció i actuació per a l'alumnat amb altes capacitats: definició de 

mesures de suport educatiu per aquests alumnes. La guia, que forma part del 

conjunt d'accions emmarcades en l'ofensiva de país a favor de l'èxit escolar, 

proposa la metodologia més recomanable i la planificació per tal d'orientar el 

professorat en la seva pràctica docent. S'ha elaborat en col·laboració amb 

associacions i fundacions d'altes capacitats de Catalunya. 

ENS Guia del TDAH: detecció i actuació en l'àmbit educatiu. El Departament, 

conjuntament amb el professor i psiquiatra Luis Rojas Marcos, han presentat 

aquesta guia per tal de dotar el professorat català i les famílies d'un protocol per 

facilitar no només la detecció, sinó les actuacions dins de l'aula amb l'alumnat amb 
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trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat.  

ENS El Govern promou un Pla d'atenció integral a les persones amb trastorns de 

l'espectre autista i a les seves famílies. L'objectiu del Pla és millorar la detecció 

precoç de l'autisme, el tractament especialitzat, el model organitzatiu assistencial, el 

sistema de derivació i el treball amb les escoles. 

ENS Establiment de mesures de suport educatiu específic per a l'alumnat amb 

trastorns de l'aprenentatge. El Departament ha publicat una resolució que 

estableix les mesures per a l'atenció educativa d'aquest alumnat, ja que cal establir 

alguns principis comuns en l'àmbit escolar: la definició dels trastorns de 

l'aprenentatge, els criteris per identificar-los i les línies generals d'intervenció 

educativa. 

ENS Unitats d'Escolarització Compartida. 109 Unitats Escolarització Compartida 

atenen aproximadament 1.400 alumnes, amb necessitats educatives especials en 

els cenres que imparteixen ESO, amb  una oferta d'activitats adaptades a  les seves 

necessitats 

ENS Plans educatius d'entorn. Aquest curs escolar 2014-15 impliquen 889 centres, 76 

ajuntaments i uns 350.000 alumnes 

ENS Pla de Xoc contra l'absentisme escolar. Els alumnes de primària i ESO que faltin 

a més d'un 5% de les classes seran considerats absentistes a partir d'ara, una 

mesura presa per Ensenyament per combatre aquest problema, primer pas cap al 

fracàs escolar 

ENS S'ha signat un conveni entre els govern de Baviera i el de Catalunya en matèria 

d'ensenyament. El conveni contempla, entre d'altres, aspectes d'especial 

repercussió en l'àmbit educatiu i en especial de l'FP, així com en la mobilitat 

professional i acadèmica. 

ENS Conveni entre els departaments de Benestar Social i Família i el 

d'Ensenyament per oferir als professors formació, promoció i assessorament 

en tema d'adopció i acolliment. L'objectiu és reforçar l'atenció postadoptiva i de 

l'acolliment en l'àmbit escolar, promoure la creació d'espais conjunts de treball per 

tal d'aprofundir en la realitat dels infants acollits i adoptats escolaritzats i donar eines 

d'actuació als professionals del món educatiu. S'ha elaborat, a més, una guia 

escolar electrònica per als professors. 

ENS Protocol contra la discriminació a les escoles. Ensenyament, conjuntament amb 

Interior, han preparat un protocol de prevenció, detecció i intervenció contra 

situacions d'odi i discriminació per motius racials, sexuals, religiosos i polítics. 

ENS El Govern ha creat un centre de formació de persones adultes a la nova presó 

Puig de les Basses de Figueres (Alt Empordà). El Centre, adscrit a Ensenyament, 

impartirà cursos de llengua catalana, castellana i anglesa; educació secundària, i 

prepararà per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà, entre d'altres. 

L'oferta educativa, que anirà a càrrec de deu docents, pretén facilitar als interns la 
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reeducació i la reinserció social i laboral, i, especialment, la promoció acadèmica. El 

centre Tramuntana s'ha creat a partir de la fusió dels centres de formació d'adults 

Pompeu Fabra i Josep Pla, que funcionaven a les antigues presons de Girona i de 

Figueres, les quals s'han reunificat en el nou centre Puig de les Basses. 

 

Millorar la competència lingüística i comunicativa de l'alumnat a partir d'un model 
d'ensenyament plurilingüe 
 

ENS Aprovació del pla de plurilingüisme per garantir el domini d'una llengua 

estrangera al final de l'ensenyament obligatori. Durant el curs escolar 2013-2014, 

s'ha posat en marxa un programa pilot en llengua estrangera a 50 centres amb 

alumnat de primària, ESO, batxillerat i FP. L'objectiu és aconseguir que, l'any 2018, 

l'alumnat en acabar l'ESO sigui competent en llengua catalana, en llengua 

castellana i, com a mínim, en una llengua estrangera. 

ENS Augment del nivell d'anglès per als nous professors. Els nous professors 

d'anglès hauran de tenir un nivell mínim d'Advanced. En la borsa de substituts 

s'exigirà el nivell C1 del Marc Europeu comú de referència per a ser professor 

d'anglès i el B1 per a realitzar altres assignatures en anglès. 

PRE Signatura d'un acord de col·laboració entre el Govern i la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per al foment i l'ús de llengües estrangeres i, 

en particular, l'anglès. L'acord fomenta l'ús de llengües estrangeres, en particular 

l'anglesa, entre la ciutadania i, en especial, entre els infants i els joves. Inclou 

l'emissió al canal Super3 d'una sèrie en anglès, Wordgirl, que s'emetrà en horari 

escolar, a les 12 hores del migdia, i que vol ser un instrument per a alumes i mestres 

per reforçar l'aprenentatge de l'anglès. 

ENS El Departament d'Ensenyament impulsa el DELF escolar, el certificat oficial 

que acredita el coneixement de la llengua francesa entre els alumnes de 

secundària. El DELF escolar és fruit de l'acord entre Ensenyament i el Servei de 

cooperació i d'acció cultural de l'ambaixada de França dins del conveni de 

col·laboració entre el Departament i l'Institut Français d'Espagne. El curs 2013-2014 

s'ha presentat a les proves DELF 500 alumnes (99,8% han superat les proves) i el 

curs 2014-2015 han aprovat 1.357 alumnes de 1.388 presentats. 

ENS Conveni per a l'obtenció del Diploma d'Estudis en Llengua Francesa Escolar. 

El conveni internacional permetrà atorgar als alumnes examinats els títols 

equivalents als nivells A2 i B1 del Marc europeu comú de referència. El títol de 

Diploma d'Estudis en Llengua Francesa Escolar (DELF) l'atorga el Ministeri 

d'Educació de França i és un certificat reconegut a tot Europa. 

ENS Programa Batxibac. En el curs 2015-2016 seguiran el programa el 43 centres 

escolars (35 de públics i 8 de privats), que permet a l'alumant cursar un currículum 

mixt que suposa fer un terç de l'horari lectiu de batxillerat en llengua francesa. S'han 

lliurat els diplomes de la 3a promoció d'alumnes. 

ENS El Govern ha aprovat dos acords de col·laboració entre el Departament 
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d'Ensenyament i l'Institut Francès i el Goethe-Institut per tal de promoure 

diverses activitats de formació del professorat en llengua francesa i alemanya, 

respectivament, durant el 2014. L'objectiu d'aquest acord és afavorir el 

coneixement d'aquestes dues llengües entre el professorat, per potenciar-ne el 

coneixement entre l'alumnat de secundària, en el context d'ensenyament plurilingüe 

de l'escola catalana. L'acord amb l'Institut Francès i amb el Goethe-Institut inclou 

activitats de promoció de la llengua francesa i alemanya dirigides al professorat i a 

l'alumnat del país. 

ENS El Govern atorga a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) la consideració d'Escola 

Oficial d'Idiomes. El Govern ha aprovat la modificació del decret que estableix 

l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. El canvi 

significa que l'Institut Obert de Catalunya (IOC) obté la consideració d'Escola Oficial 

d'Idiomes. D'aquesta manera, podrà impartir cursos d'idiomes no presencials en la 

modalitat en línia de nivell avançat, que s'afegiran al bàsic i l'intermedi que ara ja 

dóna. Inclou, com a novetat, que els ensenyaments en la modalitat presencial es 

podran fer repartits en dos blocs per curs i no solament de manera continuada, tal 

com es fa actualment 

 

Enfortir el sistema educatiu català i la immersió lingüística com un pilar fonamental 
de la societat catalana 
 

ENS El Govern presenta recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica de 

millora de la qualitat educativa (LOMCE). D'acord amb el Dictamen del Consell de 

Garanties Estatutàries, el Govern ha presentat recurs perquè envaeix competències, 

és contrària a la Constitució, a l'Estatut i a la pròpia doctrina del Constitucional i 

suposa una oposició frontal al règim lingüístic català establert a l'Estatut 

d'Autonomia de Catalunya i a la Llei d'educació, segons lal qual no es pot separar 

els alumnes en funció de la llengua. 

ENS El Govern porta al Tribunal Constitucional el decret espanyol que obliga la 

Generalitat a pagar els costos d'escolarització privada en castellà. Després de 

la negativa al requeriment que havia fet la Generalitat al govern central i del 

dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, el Govern presenta un recurs de 

conflicte de competències davant de l'alt tribunal. 

ENS Posicionament comú de les forces parlamentàries en la defensa d'un model 

educatiu català i de la immersió lingüística. El maig de 2013, es va celebrar una 

reunió dels partits que donen suport a la immersió i la permanent del Consell Escolar 

en favor del model lingüístic català, les competències de la Generalitat i en contra de 

la LOMCE. El Govern ha lliurat unes propostes d'esmena al projecte de Llei 

Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) per tal que es puguin 

presentar de manera unitària al Congrés de Diputats. 

ENS El Govern presenta recurs contra la interlocutòria del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga la Generalitat a fixar el 25% de l'horari 

lectiu en llengua castellana en cinc casos particulars. El TSJC desestima la 

suspensió de la interlocutòria i el Govern presenta recurs de cassació davant del 
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Tribunal Suprem. 

ENS El Govern porta al Tribunal Constitucional el Reial decret llei espanyol de 

racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu. Pel que fa a l'àmbit de 

l'educació no universitària, el Govern considera que envaeix competències en la 

determinació de la jornada lectiva del personal docent i en el termini per a la 

substitució transitòria del professorat. 

 

Desplegar un sistema universitari propi, amb un nou model de governança 
 

ECO El Govern ha posat en marxa el Serra Húnter Programme per a la captació de 

talent docent i investigador internacional a les universitats . La 1ª convocatòria 

ha permès incorporar 75 nous professors amb un perfil altament internacionalitzat, ja 

que un 92% d'ells té experiència docent i investigadora a l'estranger. Actualment 

està en marxa la 2ª convocatòria, la qual preveu incorporar 72 nous professors més; 

33 d'aquestes places seran per a posicions de professor Serra Húnter Lector 

(recentment graduats), essent la 1ª vegada a l'estat que s'incorpora aquesta figura. 

Fins a l'any 2020 es preveu incorporar, en el marc d'aquest Programa, 500 nous 

professors.    

ECO El Govern ha implantat un nou model de preus públics a la universitat segons 

el nivell de renda i un programa de beques per garantir la igualtat 

d'oportunitats i evitar l'exclusió per motius econòmics. El curs 2015-2016: El 

Govern ha congelat, per tercer any consecutiu, els preus dels crèdits matriculats per 

1ª vegada en estudis de grau i cicle. També ha congelat el preu dels crèdits en els 

màsters, doctorats, repeticions de matrícula i serveis acadèmics administratius. Com 

a novetat, a través de l'AGAUR, ha establert un sistema de pagament fraccionat de 

la matrícula de fins a 10 mesos. El curs 2014-2015: El Govern va ampliar els trams 

de renda de les beques Equitat en un 2%, que es sumava al 5% del curs anterior, 

per tal que més estudiants es beneficiessin d'aquestes beques i va dotar el sistema 

Equitat d'un programa per atendre els universitaris amb problemes econòmics 

sobrevinguts durant tot l'any.  

ECO El govern, juntament amb les universitats, ha posat en marxa el Programa 

Parla3, amb l'objectiu que en 4 anys tots els graduats de nou accés assoleixin 

el nivell B2.2 d'una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià). Aquest 

programa implicarà fer una prova de nivell als estudiants de nou accés, per als quals 

s'ha previst un programa de formació gratuïta que els permeti assolir el nivell B2 al 

finalitzar els seus estudis de grau. En aquesta línia, s'han destinat 1,6 milions 

d'euros, mitjançant convocatòria d'ajuts, a estudiants que inicien el grau el curs 

2014-2015, per tal de sufragar les despeses de matrícula de la prova comuna 

d'acreditació de llengües i per a fer cursos de terceres llengües. 

ECO El Govern ha aprovat el Programa de millora i innovació de la formació de 

mestres (MIF). El curs 2013-2014 es va crear el doble grau de mestre d'educació 

infantil i primària i es va acordar (Govern i Universitats) establir una Prova d'Aptitud 

Personal obligatòria i comuna (PAP) per accedir a aquest grau, amb l'objectiu 
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d'acreditar un coneixement mínim de les matèries de llengües catalana i castellana. 

El curs 2014-2015, fruit de la implantació del programa, ha augmentat un 14% el 

nombre d'estudiants de Batxillerat amb un expedient de notable o excel·lent que han 

escollir en primera opció els estudis de mestre (543 alumnes). El curs 2014-2015 el 

govern ha dut a terme a Barcelona el primer simposi internacional sobre la formació 

inicial dels mestres, el qual ha reunit experts destacats de Finlàndia, Estats Units i 

Itàlia. I tant el curs 2014-2015 com 2015-2016 el govern ha dut a terme una 

convocatòria d'ajuts a professors universitaris de magisteri per visitar els millors 

sistemes de formació de mestres del món (el curs 2014-2015 s'han concedit ajuts a 

16 professors). 

ECO El Parlament ha aprovat la Llei de l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya), amb l'objectiu d'impulsar els reptes de futur de les 

universitats. La nova estructura de l'Agència la reforça com un instrument 

estratègic en la internacionalització, la millora i l'especialització de les universitats 

catalanes; també se li atribueixen noves funcions com són: l'avaluació, la 

certificació, l'auditoria i l'acreditació de la qualitat a les universitats i centres 

d'educació superior, l'avaluació de l'activitat investigadora, l'anàlisi de les tendències 

en l'educació superior i l'assessorament a les universitats per promoure l'excel·lència 

dels serveis que presten. 

ECO Implantació d'un model flexible de graus de 3 i 4 anys. Els estudiants de les 

futures titulacions de 3 anys podran cursar el primer any de màster a preu de 

grau. S'ha aprovat la creació de 3 comissions per estudiar l'impacte de la 

implementació dels graus de 3 anys: la Comissió de garantia de la qualitat 

acadèmica (analitza si hi ha alguna àrea de coneixement on té sentit algun tipus de 

canvi de graus de 4 a 3 anys), la Comissió de garantia de finançament de les 

universitats i la Comissió de garantia de l'accés dels estudiants, preus i beques (que 

garanteix que qualsevol canvi no tingui impacte negatiu pels estudiants). El curs 

2016-2017 es posaran en marxa quatre graus de 180 crèdits de nova creació i molt 

orientats a la internacionalització. 

ECO El Govern ha culminat la creació del Consorci de Serveis Universitaris de 

Catalunya (CSUC) amb l'objectiu de crear una estructura consorciada per a la 

prestació i subministrament de diferents serveis que millorin l'eficiència del 

conjunt. Fins al desembre de 2014 s'han adjudicat concursos conjunts de 

telecomunicacions, electricitat, gas i impressió i reprografia; el primer exercici s'ha 

tancat amb un estalvi d'1,73 M€ a la factura de la llum per part de les institucions 

consorciades. S'està treballant en la consorciació de serveis TIC (CPD, SAP-FICO, 

Gestor documental i Aplicatiu de Recerca) i d'immobles.   

ECO El Govern ha creat el programa de Projectes estratègics de Reordenació i 

potenciació de l'oferta acadèmica de les universitats, per adaptar-la millor a les 

necessitats socials. S'ha dut a terme la 1ª Convocatòria EMQUEI (Estratègies de 

Millora de la Qualitat, l'eficiència i la internacionalització) d'ajuts a les universitats per 

a Projectes Acadèmics Específics, que han de tenir com a finalitat fer un salt 

significatiu cap a la millora en l'oferta d'estudis de grau i de màsters oficials; el 

programa està dotat amb 500.000 €. 



 

104 

 

ECO Convocatòria de subvencions destinada a les universitats o centres de recerca 

per a la creació o millora de MOOCs (curs 2013-2014 i curs 2014-2015). El curs 

2013-2014 es van destinar 200.000 euros a aquesta convocatòria, amb la qual es va 

finançar la creació de 14 MOOCs i el curs 2014-2015 s'hi han destinat 253.961 

euros més, amb els quals s'ha impulsat la posada en marxa de 32 nous cursos. El  

juliol de 2014 el Govern també va impulsar 2 MOOC per afavorir el rendiment dels 

nous estudiants d'enginyeries i ciències (per fer un repàs dels continguts bàsics de 

matemàtiques abans d'iniciar la carrera). L'abril de 2015 la Generalitat ha posat en 

marxa la plataforma UCATx, la qual recull tota l'oferta de MOOCs del sistema 

universitari català. 

ECO El Govern ha implementat el distintiu "International Master's Programme" amb 

l'objectiu d'identificar els programes de màster amb una major dimensió 

internacional i major qualificació del professorat. La Secretaria d'Universitats i 

Recerca ha reconegut 59 màsters amb aquest distintiu, mitjançant convocatòria. 

S'ha impulsat també el "Pla de Promoció Digital de Màsters Internacionals" amb 

l'objectiu de posicionar millor a la xarxa l'oferta de màsters de les universitats 

catalanes i gestionar més eficientment la demanda online. El llançament del Pla es 

va fer a l'octubre del 2014. 

ECO El Govern ha presentat l'estratègia d'internacionalització del sistema 

universitari català. L'objectiu per al 2020 és augmentar els estudiants de màster 

fins a 22.000 (actualment n'hi ha 12.000) gràcies a l'atracció d'estudiants estrangers, 

especialment extracomunitaris. Una de les novetats del curs 2015-2016 per atreure 

estudiants internacionals és l'acord que permet que els estrangers accedeixin als 

graus amb homologació del títol de batxiller, sense haver de superar les PAU. Per 

aquests casos es preveu ampliar el nombre de places en cada titulació fins a 10 

més. 

ECO El Govern i les universitats catalanes han subscrit nous acords de 

col·laboració amb institucions d'educació superior dels EEUU (de 

Massachusetts i Harvard). Un dels més importants és el que han subscrit amb la 

universitat de Harvard, segons el qual es promouran tres actuacions conjuntes: 

participar en el debat acadèmic sobre el contingut i durada dels graus i màsters, 

establir seminaris científics conjunts i organitzar "Summer Courses" per a 

professorat i estudiants de Harvard i de les universitats catalanes, de fins a quatre 

setmanes de durada. 

ECO La Secretaria d'Universitats i Recerca ha signat un conveni amb les 

universitats per a la millora de l'ocupabilitat dels universitaris i graduats. La 

Secretaria d'Universitats i Recerca ha distribuït, l'any 2014, 1.700.000 euros 

(provinents del SOC) entre les universitats catalanes per desenvolupar actuacions 

d'inserció laboral dels seus estudiants i graduats. Se n'han beneficiat al voltant de 

27.000 joves. 

ECO S'ha constituït la nova Universitat de Vic-Universitat Central. La nova Universitat 

compta amb 740 professors, una oferta docent de 32 graus universitaris, 9 màsters i 

7 programes de doctorat, amb un pressupost agregat d'uns 37 milions d'euros. 
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ECO S'ha inaugurat el nou campus universitari d'Igualada, on s'ubica la nova seu 

de l'Escola d'Enginyeria, adscrita a la UPC (Anoia).  El nou campus, que 

substitueix l'existent fins ara, té una superfície de gairebé 6.000 metres quadrats, 

dividits en dues plantes i ha tingut un cost de 5 milions d'euros, cofinançat a parts 

iguals per la Generalitat i l'Ajuntament del municipi.  

ECO El Govern ha ampliat, el curs 2014-2015, l'oferta de places de màster de 

formació de professorat davant l'alt increment de la demanda. S'han ofert 273 

places més d'aquest màster, el qual habilita per exercir la docència als 

ensenyaments secundaris; l'ampliació s'ha fet previ acord amb totes les universitats 

de Catalunya que imparteixen aquests estudis. 

ECO El Govern ha subscrit un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per a la creació 

del Consell Assessor Municipal d'Universitats. L'objectiu d'aquest Consell és 

consolidar Barcelona com a ciutat referent de l'economia del coneixement. Aquest 

organisme està integrat per persones de reconegut prestigi en l'àmbit de l'educació 

superior i la recerca i hi estan directament implicades les 9 universitats de l'àrea de 

Barcelona, les quals apleguen uns 140.000 estudiants. 

ECO Convocatòria d'ajuts per a la mobilitat internacional dels estudiants. El curs 

2014-2015 s'han beneficiat un total de 2.003 estudiants dels ajuts MOBINT, un 5,5% 

més que l'any passat. Aquest augment de becats es produeix després de l'augment 

de la dotació pressupostària, la més alta dels últims 4 anys, 2,1 milions d'euros. El 

curs 2013-2014 s'hi van destinar 2 milions d'euros, dels quals se'n van beneficiar 

1.900 estudiants. 

ECO Convocatòria de beques per a estudiants de màster i doctorat per a tasques de 

suport al professorat (cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015). A la 

convocatòria 2013 (2n semestre curs 2012-2013) es van atorgar 649 beques; a la 

convocatòria 2014-1 (1r semestre curs 2013-2014) es van atorgar 493 beques i a la 

convocatòria 2014-2 (2n semestre curs 2013-2014) se'n van atorgar 548; a la 

convocatòria 2014-3 (curs 2014-2015) s'han atorgat 276 beques.    

ECO Convocatòria de subvencions per fomentar l'ús de terceres llengües a les 

universitats, en especial l'anglès (Programa Interlingua). Les anualitats 2013, 

2014 i 2015 s'han destinat 611.780 euros a aquest Programa, obert tant a les 

universitats públiques com privades. 

ECO Convocatòria d'ajuts per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb 

discapacitat (Unidiscat). L'any 2014 es van destinar 214.978 € a la convocatòria, 

l'any 2013 s'hi van destinar 248.870 euros i l'any 2012, 233.000 euros per col·laborar 

amb les universitats en el finançament dels recursos materials i ajuts tècnics i 

personals que garanteixin la igualtat d'oportunitats. 

ECO Convocatòria d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt 

Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès. El curs 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 

s'han destinat 392.000 euros per finançar part de les despeses que els suposa als 

estudiants d'aquestes comarques desplaçar-se a qualsevol universitat catalana i 

allotjar-se fora de la seva comarca. 



 

106 

 

ECO Convocatòria de subvencions per a estudiants de 7 centres universitaris 

adscrits. Els cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 s'han destinat 98.000 euros 

a estudiants que cursen estudis universitaris a centres docents adscrits de titularitat 

local on el preu del crèdit sigui superior al de les universitats públiques catalanes i la 

Universitat Oberta de Catalunya. 

ECO La Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la de 

Madrid i la Universitat Carlos III han posat en marxa el primer grau conjunt el 

curs 2013-2014. Es tracta d'una nova titulació a l'Estat: filosofia, política i economia, 

on el primer curs es farà a Barcelona, el segon a Madrid, el tercer d'intercanvi amb 

alguna universitat estrangera i el quart de treball final.  

ECO El Govern, el Banc de Sabadell i la Caixa d'Enginyers han creat el "Préstec 

AGAUR". Arran d'aquest conveni, els estudiants tenen opció a una línia de 

finançament de la seva matrícula amb unes condicions financeres preferencials 

(màxim de 7.000 euros per any, a un interès fix del 5,5% durant un màxim de 10 

mesos) (2013).  

 

Potenciar la lluita contra l'exclusió social, tot reduint el nombre de persones en risc 
de pobresa i impulsant un pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya 
 

BSF El Govern ha aprovat el Pla d'acció per a la lluita contra la pobresa i per a la 

inclusió social 2015-2016, que té com a eix prioritari la infància i 

l'adolescència. Inclou 165 actuacions de caràcter immediat, per fer front a 

situacions urgents, però també a mitjà i llarg termini, per afrontar les situacions de 

pobresa estructural i la promoció de l'autonomia personal. El document respon a la 

necessitat de fer una planificació estratègica de les polítiques públiques, tenint en 

compte que redueixen de manera notable el risc de pobresa. El pressupost 

d'execució del Pla per al 2015 és de 1.066.311.880 euros. 

BSF Benestar Social anuncia les mesures impulsades pel Govern per atendre 

infants i joves de famílies vulnerables durant l'estiu de 2015. El Departament 

destinarà 1.033.154,15 euros per oferir 2.022 places en 70 centres oberts arreu del 

país. En aquests centres es faran activitats diàries, des de l'última setmana de juny 

fins la primera de setembre,  de dilluns a divendres, amb un mínim d'obertura del 

centre de 6 hores diàries, preferentment en la franja horària de 9 a 18 hores, incloent 

2 o 3 àpats diaris que hauran de garantir una alimentació saludable i equilibrada. El 

Departament també destinarà 54.460 euros, perquè 2.000 nens i nenes entre 4 i 12 

puguin assistir al Jugar i llegir durant les vacances que es desenvoluparà en 29 

Casals Cívics. El Departament també destinarà 550.000€ que donaran cobertura a 

1.200 beques per contribuir a la igualtat d'oportunitats a través del lleure educatiu. 

També posa a disposició de les federacions d'entitats d'educació en el lleure un 

import addicional de 600.000 euros per a programes de beques per a infants i 

adolescents en situació de vulnerabilitat, perquè puguin gaudir durant l'estiu de 

tallers lúdics i colònies. Aquest import se suma als 1.700.000 euros que es destinen 

habitualment a aquesta partida. El 2014 Benestar Social ja va fer una aportació 
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extraordinària que va servir per finançar més de 4.000 beques. 

BSF Benestar Social segueix reforçant polítiques destinades a infants i adolescents 

en situació de vulnerabilitat. Enguany el Departament ha incrementat les mesures 

específiques d'estiu després dels bons resultats de 2014. Entre altres, el 

Departament destina 1.033.154 euros per oferir 2.022 places en 70 centres oberts 

arreu del país. Aquestes xifres suposen un increment de 266 places i 9 centres 

oberts més que l'any passat. A més, 2.000 infants es beneficaran del programa 

"Jugar i llegir" que s'implementarà en 29 equipaments i que disposa d'un pressupost 

de 54.460 euros. Es continuen atorgant subvencions i cessions d'espais dels 

equipaments cívics de la Generalitat a entitats que organitzen activitats també a 

l'estiu i que ofereixen els àpats vinculats a l'horari en què es porten a terme. També 

1.200 places amb beca (entre el 65% i el 100% del preu) del programa "L'estiu és 

teu", 200 més que l'any passat. En el camp del lleure educatiu es destinaran 2,2 

milions d'euros exclusivament per a programes de beques i reforç de la cohesió 

social. Amb aquesta mesura l'any passat es van finançar més de 4.000 beques. 

BSF Catalunya, pionera en la creació d'una prestació de servei de distribució 

d'aliments. Aquesta setmana s'ha fet la reunió del Plenari de la Taula de Distribució 

Solidària d'Aliments en què participen els departaments de Benestar Social, 

Empresa i Agricultura. Entre les mesures impulsades des de la darrera reunió del 

Plenari cal destacar la creació de la prestació garantida de servei bàsic de 

distribució d'aliments en el marc de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, 

financeres i administratives. 

BSF Benestar Social impulsa el programa "Àpats en Família" per a una alimentació 

saludable i una criança positiva amb la col·laboració de l'Obra Social "la 

Caixa". Ofereix tallers a famílies amb fills de 0 a 18 anys on es treballaran aspectes 

com l'alimentació, la comunicació a taula, el consum responsable o la 

corresponsabilitat. 

BSF Benestar Social i la URV impulsen l'Observatori Català de la Pobresa i la 

Inclusió Social. Amb la signatura de l'acord de col·laboració, Benestar Social i la 

URV constituiran una Comissió Mixta de l'Observatori. La Comissió, formada per 

quatre membres, haurà de reunir-se, com a mínim, amb caràcter trimestral i tindrà 

les atribucions següents: Crear un fons d'informació sobre les condicions de vida i la 

pobresa a Catalunya. Disposar de dades que permetin una anàlisi comparativa, tant 

a nivell temporal (evolutiva), territorial (dins de Catalunya, i entre Catalunya, l'Estat i 

Europa), com entre col·lectius específics. Aportar eines que orientin sobre les línies 

d'actuació prioritària en matèria de benestar social. Oferir una tipologia d'informació 

científica i a la vegada divulgativa per tal que pugui ser consultada pels diferents 

agents socials vinculats al Departament. Definir criteris de seguiment de polítiques o 

iniciatives de lluita contra la pobresa i per a la inclusió social. Elaborar informes 

específics sobre els temes objecte d'estudi proposats en el si de la Comissió, així 

com l'emissió d'un informe anual d'avaluació de les polítiques i l'estat de la inclusió 

social a Catalunya. Elaborar una memòria anual d'avaluació de les activitats de la 

Comissió. 
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BSF Més de 26.400 infants atesos el 2014 per projectes subvencionats amb la 

convocatòria extraordinària per a famílies vulnerables. Benestar Social va 

destinar el 2014 2,5 milions d'euros a aquesta convocatòria, que aquest 2015 s'ha 

incrementat fins a 3 milions. En total, l'any 2014 s'han beneficiat d'aquests ajuts 72 

entitats socials, que han desenvolupat 80 projectes adreçats a famílies en situació 

de vulnerabilitat. Benestar Social també ha obert la convocatòria per a la concessió 

dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 

2015 (pressupost d'1.070.000 euros) així com la destinada a la concessió dels ajuts 

de suport a l'autonomia en la pròpia llar (pressupost de 350.000 euros). 

BSF Benestar Social ha anunciat una nova convocatòria extraordinària de 3 milions 

d'euros per a entitats que lluiten contra la pobresa. En concret, es finançaran 

ajudes econòmiques i la prestació de serveis amb l'objectiu de cobrir les necessitats 

bàsiques d'alimentació, higiene personal, roba, medicaments i altres productes per 

promoure la millora o la preservació de la salut, així com les despeses de 

manteniment bàsic de la llar o altres de naturalesa similar. 

BSF El Govern compleix el 77% dels acords adoptats en el Ple sobre l'increment de 

la pobresa i les desigualtats. Així ho ha expressat la consellera Munté en el Ple 

del Parlament el juliol de 2015. Algunes d'aquestes actuacions han estat: mesures 

destinades a infants i joves de famílies vulnerables (cobertura de necessitats 

bàsiques i lleure educatiu durant l'estiu i nou model de centres oberts); cobertura del 

100% de la beca menjador per a l'alumnat amb risc social greu; manteniment del 

caràcter universal de l'atenció sanitària pública; nou servei de distribució d'aliments; 

lluita contra la pobresa energètica; accions per la millora de l'ocupabilitat de les 

persones amb més dificultat per accedir al mercat de treball; fer efectiva la prestació 

de la renda mínima d'inserció a totes les persones que tenen dret a rebre-la; 

ampliació dels ajuts econòmics per a manteniment i accés a l'habitatge; i suport a 

les entitats per desenvolupar accions de lluita contra la pobresa. 

BSF Benestar Social i Família destina 5 milions d'euros a una nova convocatòria 

d'ajuts per naixement, adopció, tutela o acolliment per a les famílies en què 

hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment en el període 

comprès entre l'1 de setembre de 2014 i el 30 de juny de 2015. Aquesta 

convocatòria està dotada amb un pressupost de 5 milions d'euros, que es podrà 

ampliar un 30% en cas que sigui necessari. La novetat més destacada és l'ampliació 

del límit d'ingressos que dóna dret als ajuts de 14.000 a 16.000 euros per a aquells 

naixements, adopcions, tuteles o acolliments que tinguin lloc entre l'1 de gener i el 

30 de juny de 2015. D'aquesta manera es dóna compliment a una resolució del 

Parlament sobre pobresa i desigualtat que instava el Govern a incrementar aquest 

topall. 

BSF El Govern fa el balanç 2014 de les seves actuacions per lluitar contra la 

pobresa. Amb un pressupost global de 981 milions d'euros i 172 actuacions, tots els 

departaments destinen part dels seus recursos a combatre la pobresa, amb 

actuacions que s'estructuren a partir de 5 grans eixos: pobresa i inclusió social en la 

infància i l'adolescència, cobertura de les necessitats bàsiques, ocupació, habitatge i 

àmbit relacional i comunitari. A banda del pressupost, el Departament de Benestar 
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Social ha destinat també 2,5 milions d'euros a la convocatòria extraordinària de 

subvencions dirigides a entitats per desenvolupar actuacions d'atenció a les famílies 

en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec. 

BSF Benestar Social i Família s'encarregarà de fer els informes de seguiment 

postadoptiu de les famílies que passen per dificultats econòmiques. És una 

obligació que marquen els països d'origen per comprovar l'estat del menor adoptat 

des d'un punt de vista personal, familiar, social, mèdic i escolar. Redactar, tramitar i 

traduir els informes representa un cost econòmic inassumible per algunes famílies, 

motiu pel qual l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció oferirà aquest servei 

prèvia acreditació de la situació econòmica familiar. 

BSF Benestar Social i Família dotarà aquest 2015 el Camp de Tarragona amb 14,7 

milions d'euros per finançar serveis socials, lluita contra la pobresa i foment 

de la cohesió social i la igualtat. Benestar Social i Família dotarà enguany el 

Camp de Tarragona amb 14,7 milions d'euros per a finançar serveis socials, lluita 

contra la pobresa i foment de la cohesió social i la igualtat. 

BSF La Creu Roja i el Departament garanteixen roba d'hivern a un miler d'infants en 

risc. S'han distribuït targetes de prepagament a famílies en situació de vulnerabilitat 

perquè comprin roba d'hivern als seus fills i filles. Els ajuts, valorats en 149.000 

euros, provenen de la convocatòria extraordinària de 2,5 milions del Departament 

per lluitar contra la pobresa. 

BSF Benestar Social ha presentat als agents del sector una nova versió del 

document de lluita contra la pobresa. La nova proposta incorpora gran part de les 

mesures aprovades durant el ple monogràfic sobre la pobresa de març de 2014. 

Entre d'altres, la nova proposta amplia en 120 milions d'euros el pressupost del 2014 

previst per a mesures contra la pobresa, amb un total de 981 milions. 

BSF Benestar Social ha becat 3.979 nens l'estiu de 2014 en diverses activitats 

d'estiu. D'aquests, 1.750 han assistit als 61 centres oberts que han funcionat 

gràcies al finançament del Departament. Aquests centres, que han estat oberts des 

de les 9 del matí fins les 6 de la tarda, han garantit un mínim de dos àpats equilibrats 

al dia. Uns altres 2.000 nens han participat en el programa "Jugar i llegir", que es fa 

als casals cívics. La resta de nens, 229, han tingut l'estada gratuïta o a preu reduït a 

les estades dels albergs de l'"Estiu és teu". A més, aquest estiu han augmentat en 

2,2 milions d'euros (un 34% més) els ajuts a les federacions d'educació en el lleure, 

el que els ha permès becar participants en els seus casals i colònies (3.255 infants 

becats a les colònies de la Pere Tarrés, 4.500 beques de Fundesplai i 2.600 infants 

amb targeta de prepagament de Creu Roja per comprar aliments).  

BSF Benestar Social destaca que la població en risc de pobresa ha disminuït 

lleugerament respecte el 2012. Segons dades d'IDESCAT, el 2013 la població en 

risc de pobresa era de 1.463,1 mentre el 2012 era 1.490,7 (en milers). També la 

població menor de 16 anys en risc de pobresa s'ha reduït i ha passat de 398,7 l'any 

2012 a 341,3 l'any 2013 (en milers). També cal destacar la reducció de 0,4 punts de 

la taxa AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion o % de població que es troba 

en risc de pobresa i/o exclusió social), que se situa en el 24,3%, per sota de la 
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mitjana europea del 24,5%. En contrapartida, la desigualtat en la distribució de la 

renda es manté estable; el 20% de les llars amb majors ingressos acumulen 5,7 

vegades el que ingressen el 20% de les llars més desafavorides. 

BSF Benestar Social resol la convocatòria extraordinària de 2,5 milions d'euros per 

a entitats que lluiten contra la pobresa. 72 entitats socials es beneficiaran 

d'aquests ajuts per dur a terme 80 projectes arreu del país. Els projectes presentats 

es concreten principalment a donar suport a les despeses de la llar com ara 

subministraments o lloguer, o a atendre les necessitats bàsiques d'alimentació i 

d'higiene amb el lliurament de kits de suport, distribució d'aliments o serveis de 

menjador, entre d'altres. 

BSF Benestar Social i el Districte de Ciutat Vella han arribat a un acord perquè els 

casals de gent gran de la Barceloneta obrin tot l'agost del 2014. La iniciativa 

respon a una petició formal presentada per una entitat del barri, que va recollir la 

necessitat de mantenir aquest servei obert tot l'estiu. Els dos equipaments per a la 

gent gran que hi ha a la Barceloneta, un de municipal i l'altre de la Generalitat, s'han 

coordinat perquè el servei restés obert durant tot el mes d'agost, alternativament mig 

mes en cadascun dels equipaments.  

BSF El Departament de Benestar Social i Família promou que els centres oberts 

puguin proporcionar fruites i hortalisses als infants i adolescents en situació 

de risc. Aquesta mesura s'afegeix a les iniciatives del Govern destinades a garantir 

l'alimentació dels infants més vulnerables. A juliol de 2013 hi ha a Catalunya més de 

230 centres oberts amb més de 7.530 places. 

BSF El Govern reforça la coordinació de la distribució solidària d'aliments per 

avançar en la lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió social. Per avançar 

en aquesta estratègia s'ha constituït la Taula per a la Distribució Solidària d'Aliments 

que treballa en la millora dels mecanismes de captació i distribució de recursos 

alimentaris, i en la canalització de les propostes d'actuació relacionades amb el fons 

de la Unió Europea destinades a aquest àmbit. 

BSF Conveni de col·laboració per impulsar els deu centres de distribució 

d'aliments de la demarcació de Girona. Benestar Social i Família, la Diputació de 

Girona, la Fundació Banc dels Aliments de les comarques de Girona, La Caixa, i 

Càritas Diocesana de Girona, han signat un conveni mitjançant el qual invertiran 

1.288.000 euros.  

BSF La web de Benestar Social ha posat en marxa un mapa d'entitats de distribució 

d'aliments. La nova aplicació vol contribuir a visibilitzar els serveis de distribució 

d'aliments i facilitar les donacions, sobretot per part del petit comerç. El mapa, que 

permet fer cerques per municipis i comarques, inclou l'adreça i el telèfon de l'entitat, 

així com dels principals col·lectius que se'n beneficien. Actualment a Catalunya, hi 

ha un miler d'entitats d'iniciativa social que distribueixen aliments provinents de fons 

europeus -a través dels bancs d'aliments i Creu Roja, principalment-, de donacions 

particulars i de subvencions de la Generalitat i ens locals. La posada en marxa 

d'aquesta eina és un primer pas per millorar el model d'aquest tipus de serveis i 

poder-lo incloure posteriorment a la cartera de serveis socials.  
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BSF Conveni per garantir i millorar el nivell de donacions estables d'aliments per 

pal·liar situacions d'urgència social. La Generalitat, el Consell d'Empreses 

Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC), la Federació Catalana de 

Bancs d'Aliments, Càritas i Creu Roja han signat un conveni per garantir i millorar 

l'esmentat nivell de donacions estables d'aliments. Es tracta del projecte de 

Supermercats Solidaris, que posa a disposició de les persones i famílies en situació 

de pobresa o risc d'exclusió aliments no comercialitzats. 

BSF Centres residencials de Barcelona han ofert uns 45.000 àpats de franc a l'any a 

persones grans amb necessitats econòmiques o socials. 24 centres residencials 

socis d'ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials) s'hi han sumat i han 

ofert, cadascun d'ells, entre 5 i 10 àpats gratuïts al dia. Al conjunt de Catalunya, hi 

han participat 131 entitats. Barcelona s'ha afegit, així, al conveni que ACRA, el 

Departament de Benestar Social i Família, la Federació de Municipis de Catalunya i 

l'Associació Catalana de Municipis van signar el 2013 per desenvolupar el projecte 

solidari Compartint Taula. 

BSF La Generalitat beca amb 1,4 milions d'euros les colònies als nens catalans 

amb famílies que no disposen de suficients recursos. També s'han beneficiat 

1.664 nois i noies d'una reducció d'un 10% del preu de les estades del programa 

Estiu és Teu per a famílies acollidores, nombroses o monoparentals a la Xarxa 

Nacional d'Albergs Socials de Catalunya. 

BSF La Taula d'Entitats del Tercer Sector, Creu Roja, Generalitat, Ajuntament de 

Barcelona i entitats municipalistes (FMC i ACM) han subscrit un conveni amb 

la Fundació Barraquer per garantir l'atenció ocular necessària a persones en 

situació de vulnerabilitat. La Fundació Barraquer oferirà seguiment i cures 

oftalmològiques a persones en risc d'exclusió social a qui la seva situació no els 

permet vetllar per la salut ocular. 

TES L'Agència Catalana de l'Aigua i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han signat 

un conveni per potenciar les tarifes socials aplicades a la factura de l'aigua en 

l'àmbit metropolità. L'acord fa possible coordinar i impulsar les accions dels 

ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'objectiu de donar a conèixer 

les mesures existents per als col·lectius més vulnerables. Durant el 2015 s'ha 

ampliat la cobertura del cànon i ja són més de 335.000 famílies les que reben algun 

tipus de bonificació. 

ENS Protocol escolar contra la malnutrició infantil dels escolars. El Departament 

està treballant en un protocol d'actuació per tal de detectar casos greus de 

necessitats alimentàries entre els escolars partint dels protocols que ja existeixen en 

ciutats com Girona, Badalona i Barcelona. 

 

Promoure la prevenció i la protecció davant les situacions de risc en que es puguin 
trobar els col·lectius més vulnerables, amb especial atenció a la infància 
 

BSF Signatura del Pacte per la Infància a Catalunya. El Pacte, impulsat pel Govern, ha 
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estat signat per més de 70 entitats i organitzacions, col·legis professionals, grups 

parlamentaris, entitats municipalistes i agents socials i econòmics. Està orientat a 

promoure polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i 

adolescents, que permetin prioritzar les actuacions adreçades a aquests ciutadans i 

ciutadanes i facilitin nous espais per a la construcció del seu futur. El Pacte respon a 

la necessitat de donar visibilitat i benestar a la infància i situar-la al centre de les 

polítiques del país. 

BSF El Govern ha aprovat el 2014 un programa de mesures per atendre fills de 

dones que pateixen violència masclista. El document, el primer d'aquestes 

característiques a Catalunya, treballa en la prevenció, la detecció i l'atenció de la 

violència masclista i focalitza les accions en infants i adolescents. Les mesures 

incideixen tant en els professionals, com en la ciutadania i els procediments de 

treball. El 2013 els serveis d'atenció especialitzada van atendre 2.852 dones i 836 

infants víctimes de violència masclista. 

BSF El Govern ha aprovat el Decret pel qual s'estableix el procediment per facilitar 

a les persones adoptades i a les persones tutelades per la Generalitat el 

coneixement dels seus orígens i parents biològics. Les persones que en el seu 

moment van ser adoptades o tutelades tenen reconegut el dret de conèixer els seus 

orígens tant a la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats de la infància i 

l'adolescència, com també al Codi civil de Catalunya. 

BSF L'Institut Català de les Dones ha endegat una campanya que promou "moure 

fitxa" contra les discriminacions de gènere. "Tu mous fitxa. Catalunya per 

l'equitat de gènere" és una campanya unitària que també subscriuen diputacions i 

entitats municipalistes. L'objectiu de l'Institut Català de les Dones amb aquesta 

campanya és promoure la reflexió i la revisió individual de cada ciutadà i ciutadana 

al voltant del concepte d'equitat de gènere, ja sigui en l'àmbit professional, com en 

les relacions familiars i personals. 

BSF L'Anoia serà la primera comarca a presentar un protocol d'intervenció 

territorial contra el maltractament a la gent gran amb el suport de Benestar 

Social. El programa "Pel bon tracte a les persones grans" implica: Orientacions 

d'actuació contra els maltractaments a les persones grans, la creació d'una 

Comissió nacional de seguiment del programa formada per la Generalitat, 

diputacions, entitats municipalistes i el Consell de la Gent Gran de Catalunya, la 

formació de professionals de diversos àmbits, la sensibilització de les persones 

grans i de la ciutadania en general a través de la campanya "Patrimoni de la 

Humanitat", i finalment, la intervenció en el territori. Actualment aquest pilotatge 

territorial també s'està duent a terme al Pla d'Urgell, al Maresme, a l'Alt Penedès i al 

conjunt de les comarques de les Terres de l'Ebre. 

BSF Un programa d'atenció a dones en situació de prostitució va atendre 111 

dones a la zona de la Jonquera. Aquestes actuacions van permetre sis acollides 

d'atenció integral a víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual. Les actuacions 

del Programa es fonamenten en un treball coordinat amb els diferents agents socials 

i de seguretat que operen a la zona (Mossos d'Esquadra i Policia Nacional) i amb els 

serveis socials de l'Ajuntament de la Jonquera, que facilita un espai físic on tenen 



 

113 

 

lloc les atencions. 

BSF El telèfon 900900120 que l'Institut Català de les Dones posa a disposició de les 

dones en situació de violència masclista ha atès al llarg de l'any 2014 un total 

de 9.227 trucades, que suposen 769 trucades mensuals i al voltant de 25 

diàries. De l'anàlisi de les trucades destaca que el 94,2% de les ocasions es tracta 

de violència masclista en la parella. En el 68% dels casos es tracta de la parella 

actual i en el 32% de l'ex-parella. En la resta d'ocasions es tracta de violència 

familiar, social comunitària i laboral. 

BSF Mataró compta amb un nou Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) per 

atendre dones que pateixen violència i els seus fills i filles (Maresme). Amb la 

posada en funcionament d'aquest servei es completa el desplegament de la xarxa 

de Serveis d'Intervenció Especialitzada al territori. Aquest servei gratuït ofereix 

atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que 

han patit o pateixen situació de violència, i també als seus fills i filles. Compta amb 

un equip professional multidisciplinar integrat per persones titulades en psicologia, 

treball social, educació social, dret i inserció laboral. 

BSF S'ha inaugurat a Lleida un nou servei d'atenció per a dones en situació de 

violència masclista i per als seus fills i filles. El Servei d'Intervenció 

Especialitzada (SIE) dóna servei a les comarques del Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, 

Segarra, Noguera i Garrigues. 

BSF Nou protocol per millorar l'atenció psicosocial d'emergència per a casos de 

violència masclista. L'Institut Català de les Dones, l'Ajuntament de Barcelona, els 

Mossos d'Esquadra i el Consorci Sanitari de Barcelona han signat un conveni per 

coordinar serveis i protocols d'actuació en l'atenció psicosocial d'emergència en 

situacions de violència masclista a la ciutat de Barcelona. 

BSF L'Institut Català de les Dones ha presentat un Protocol que ajuda a valorar les 

possibilitats que es produeixi un acte greu de violència masclista en l'àmbit de 

la parella o exparella. Aquesta eina, anomenada tècnicament RVD-BCN Protocol 

de valoració del risc de violència de parella contra la dona, facilita l'avaluació del risc 

i condueix  les persones tècniques a actuar activant uns recursos o uns altres. La 

valoració del risc té en compte diversos factors com ara: la història de conducta de 

violència del presumpte maltractador; l'existència d'amenaces i abusos contra la 

dona; circumstàncies agreujants; de factors de vulnerabilitat; i la pròpia percepció de 

la dona de la situació de risc. 

BSF El Govern ha aprovat el Programa d'intervenció integral contra la violència 

masclista. Aquest pla, aprovat el gener de 2014, estableix les línies estratègiques i 

les principals actuacions per eradicar la violència masclista a Catalunya. El Pla, que 

estarà vigent fins al 2015, incideix en tres línies estratègiques: sensibilització i 

prevenció; detecció, atenció i recuperació; i estructures de coordinació. 

BSF Benestar Social i Família preveu formar aquest any 1.200 professionals per 

prevenir i actuar en els casos de maltractament a la gent gran. Es formaran 

responsables de casals de gent gran i equipaments cívics, treballadors dels serveis 
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socials, personal de residències i centres de dia, personal sanitari, centres d'atenció 

telefònica (112 i altres línies) o Mossos. Aquesta pla formatiu, que té el suport de 

l'Obra Social "la Caixa", reforçarà el coneixement del Protocol marc i orientacions 

d'actuació contra els maltractaments a les persones grans i permetrà guanyar 

eficàcia en la lluita contra aquests maltractaments. 

BSF Benestar Social promou la formació de professionals dels cossos de seguretat 

en detecció i intervenció davant casos de maltractaments a la gent gran. La 

iniciativa s'inscriu en un pla formatiu que es desenvolupa arreu del país amb la 

col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", en el marc d'un programa per fomentar el 

bon tracte a les persones grans i la campanya de sensibilització "Patrimoni de la 

Humanitat". 

BSF Benestar Social i la Fundació "la Caixa" han presentat una campanya de 

sensibilització contra els maltractaments a les persones grans que es difondrà 

per diversos mitjans de comunicació. Aquesta campanya s'emmarca dins d'un 

programa més ampli per al bon tracte a les persones grans. Des de l'any 2012 la 

Generalitat impulsa el Protocol marc i orientacions d'actuació contra els 

maltractaments a les persones grans.  

BSF La Caixa i el Departament de Benestar Social han renovat el conveni per ajudar 

els joves extutelats en els seus estudis. Els joves, d'entre 18 i 24 anys, reben una 

ajuda de 519,12 euros al mes mentre fan els estudis que han escollit. Si la formació 

s'allarga més d'un any, la prestació preveu pròrrogues de 12 mesos renovables fins 

a acabar els estudis o bé fins que compleixin els 25 anys. Un total de 130 nois i 

noies han format part d'aquest programa de l'Obra Social "la Caixa" des que es va 

posar en marxa, l'any 2009, cosa que es tradueix en una inversió d'1,4 milions 

d'euros per part de l'entitat financera. L'última edició (2014-2015) ha comptat amb 47 

participants: 21 nois i 26 noies. 

BSF Benestar ha posat en marxa 7 nous centres oberts per a infants i adolescents 

en situació de risc. Catalunya compta ara amb 233 centres oberts i 750 places 

noves. Els centres oberts són serveis socials bàsics d'intervenció socioeducativa no 

residencial per a infants i adolescents i, com a serveis socials bàsics, són 

competència exclusiva dels ens locals, amb cofinançament de la Generalitat de 

Catalunya. Concretament, Benestar Social hi ha destinat el 2014 un pressupost de 

7,4 milions d'euros. 

BSF Tarragona disposarà d'un nou Servei Tècnic Punt de Trobada (Tarragonès). El 

nou equipament és el segon servei d'aquestes característiques al Camp de 

Tarragona (l'altre s'ubica a Reus) i és el 23è de Catalunya. El Servei està destinat a 

atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, 

la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar. Concretament, 

vetlla per assegurar la protecció dels infants durant el règim de visites de fills i filles 

en processos de separació o divorci dels progenitors o quan l'Administració 

n'assumeix la tutela. Al 2013 es van atendre un total de 1.349 famílies i 1.785 nens i 

nenes. 

BSF El Govern prioritza l'accés als serveis d'atenció precoç dels infants amb greu 
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afectació i dels menors de 3 anys. L'Executiu modifica el Decret que regula 

aquests serveis, que tenen per objecte incidir en els trastorns del desenvolupament 

infantil i les situacions de risc que puguin provocar-los. La reforma també promou el 

compromís de la família durant el tractament de l'infant. Actualment, Catalunya 

disposa d'una xarxa de 94 centres de desenvolupament infantil i atenció precoç 

distribuïts arreu del territori.  

BSF Benestar Social ha organitzat les Jornades Òmnia com a mètode d'intervenció 

social per infants i adolescents en risc mitjançant les noves tecnologies. El 

Departament ha creat aquests espais de debat perquè els agents lligats a l'Òmnia 

reflexionin i treballin sobre la situació actual del col·lectiu d'infants i adolescents en 

risc d'exclusió. Actualment el programa compta amb 117 punts Òmnia a tot 

Catalunya que el 2013 van atendre un total de 44.162 persones usuàries. Les 

trobades han tingut lloc a l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, el Vendrell, Lleida i 

Banyoles. 

BSF Lleida compta amb un nou protocol per atendre situacions de risc o 

maltractaments a infants i adolescents. Ha estat elaborat pels serveis socials 

bàsics i els Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) de la demarcació, 

amb la col·laboració de Benestar Social (Segrià). 

BSF Benestar Social i Família ha impulsat un manual d'estil per als mitjans de 

comunicació sobre com informar dels maltractaments infantils. El manual "Com 

informar dels maltractaments infantils. Manual d'estil per als mitjans de 

comunicació",  ha estat elaborat en col·laboració amb el Consell de l'Audiovisual de 

Catalunya, l'Observatori dels Drets de la Infància i el Col·legi de Periodistes de 

Catalunya. L'objectiu és facilitar eines als mitjans de comunicació i a les empreses 

periodístiques perquè a l'hora d'abordar una notícia sobre maltractament infantil, ho 

facin d'una manera responsable i tinguin en compte aquestes recomanacions 

consensuades entre la professió i diverses veus reconegudes en l'àmbit de la 

infància. 

BSF Benestar Social ha inaugurat dues noves Cases d'Infants a les Terres de 

l'Ebre. El projecte de les Cases d'Infants es porta a terme amb la col·laboració de la 

Fundació Acció Social Infància i l'Obra Social "la Caixa". Les Cases d'Infants són un 

servei residencial de caràcter temporal per a infants i adolescents d'entre 4 i 18 anys 

que es troben en situació de risc o desemparament. 

 

Millorar les polítiques de promoció de la integració social per incrementar el 
percentatge de persones amb discapacitat integrades al mercat laboral 
 

EMO El Govern va destinar 3,5 milions d'euros a ajuts per a la contractació de 

persones en risc d'exclusió i de tècnics de suport en les empreses d'inserció. 

El 2014 en van contractar 905 persones amb especials dificultats i a 66 tècnis de 

suport. 

BSF Benestar Social anuncia la subvenció de 20 noves places de servei prelaboral 

per a persones amb malaltia mental al Prat de Llobregat (Baix Llobregat). Les 
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places d'aquest servei ofereixen un itinerari d'inserció a persones afectades de 

trastorn mental greu, que necessiten d'un període de capacitació previ en 

l'adquisició d'hàbits laborals i de competències necessàries per incrementar el seu 

nivell d'ocupabilitat i així facilitar-los l'accés al món laboral. 

BSF Benestar Social ha anunciat 12 noves places de servei de llar residència per a 

persones amb discapacitat intel·lectual a la Fundació Aspanide, a Santa 

Coloma de Gramenet (Barcelonès). Es tracta d'un servei d'acolliment residencial 

de caràcter temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar adequat 

per acollir a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquestes places formen part de 

les més de 700 que el Departament de Benestar Social té previst crear en l'àmbit 

dels serveis socials especialitzats. 

BSF Benestar Social ha anunciat la concertació de noves places per a persones 

amb discapacitat intel·lectual a diferents indrets del territori. 12 places a la Llar 

Residència Aspasur Valldoreix a Sant Cugat del Vallès; 4 places de llar amb suport 

a benefici dels treballadors de la Fundació La Fageda, a Olot (Garrotxa); 20 places 

per a persones amb discapacitat intel·lectual al centre Els Comptals II d'Ampans a 

Manresa; i totes les places (en són 4) del pis amb suport per a persones amb 

malaltia mental de l'Associació Ondara Sió, a Cervera. Aquestes places formen part 

de les més de 700 que el Departament té previst crear en l'àmbit dels serveis socials 

especialitzats arreu de Catalunya, adreçades bàsicament a persones amb 

discapacitat, persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental i 

persones amb VIH-sida. 

BSF Benestar Social té previst concertar amb la Fundació Joia 16 places de servei 

prelaboral i reforçar les 70 de club social que ja finança actualment a partir del 

proper mes de juliol. D'aquesta manera, es consolidarà i ampliarà la cartera de 

serveis que aquesta entitat presta. La Fundació Joia és una entitat sense afany de 

lucre que ofereix serveis d'inserció en salut mental a través dels seus 11 serveis a 

Barcelona i l'àrea metropolitana.  

BSF El Govern ha aprovat el decret que regula la composició, les atribucions i el 

funcionament del Consell de la Discapacitat de Catalunya, l'òrgan consultiu de 

la Generalitat en matèria de discapacitat. Al Consell hi seran representades la 

Generalitat, les entitats municipalistes i les federacions d'associacions catalanes 

més representatives en l'àmbit de l'atenció a les persones amb discapacitat. El 

Consell de la Discapacitat deliberarà sobre l'orientació de les polítiques adreçades a 

les persones amb discapacitat, en les matèries i objectius següents: eradicar la 

discriminació en tots els àmbits; promoure la igualtat d'oportunitats, de tracte i 

respecte promoure l'autonomia personal, social i laboral; impulsar la inclusió i la 

participació reals i efectives en la vida quotidiana; fomentar l'apoderament de la 

persona i la seva família; garantir l'exercici dels drets i les llibertats fonamentals; i 

impulsar mesures d'acció positiva suplementàries a favor de les dones amb 

discapacitat. 

BSF La consellera anuncia la concertació de 15 noves places al centre Sant Joan 

de Déu d'Almacelles per a persones amb trastorn mental. El centre assistencial 

Sant Joan de Déu atén persones amb necessitats de suport continuat derivades de 
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discapacitat psíquica intel·lectual i/o de salut mental. Disposa de serveis  

assistencials sanitaris de salut mental, de mitja i llarga estada, dedicats a la 

rehabilitació psicosocial; serveis socials residencials de diverses tipologies; i serveis 

ocupacionals i d'atenció diürna. L'objectiu bàsic de tots ells es aconseguir la màxima 

inclusió i normalització possible. La consellera també ha inaugurat el primer mòdul 

de la residència per a persones amb discapacitat Ginesta II de Torrefarrera. Després 

d'Almacelles i Torrefarrera, la consellera visitarà les obres de la Llar residència per a 

persones amb discapacitat intel·lectual de l'entitat La Torxa a Lleida. Aquest 

equipament, també finançat en part a través dels fons provinents del conveni entre 

la Generalitat de Catalunya i l'obra social de la Fundació "la Caixa", tindrà 24 places.     

BSF Benestar Social ha presentat un nou barem de valoració de la dependència i la 

discapacitat impulsat amb la Facultat de Psicologia de la UB. Aquest barem s'ha 

aplicat a la ciutat de Barcelona durant el 2014 com a prova pilot amb una mostra de 

90 persones. L'any 2014 es van fer 52.941 valoracions, el 46% de les quals 

responien a sol·licituds inicials i el 54% restant a sol·licituds de revisions. Aquest any 

passat el Departament ha finalitzat la implementació de la xarxa conjunta de 

valoració del grau de discapacitat i del grau de dependència que implica una millora 

en l'atenció del ciutadà, així com una major coordinació entre els diferents equips 

que hi intervenen. 

BSF Benestar Social ha inaugurat el nou taller ocupacional de l'associació L'Estel 

de Balaguer (Noguera). El Departament ha atorgat a l'associació una subvenció de 

494.587 euros per a la construcció d'aquest nou equipament, que ha tingut un cost 

total de gairebé dos milions d'euros. El nou edifici ocupa un solar cedit per 

l'Ajuntament i dóna servei a més d'una quarantena d'usuaris amb discapacitat 

intel·lectual d'entre 19 i 60 anys. 

EMO El Govern ha reservat per al 2014 6,9 milions d'euros per a contractes públics 

amb entitats socials i centres especials de treball. Ha aprovat la reserva social 

de 5.576.350 euros per a contractes a través de centres d'inserció sociolaboral o 

entitats sense ànim de lucre, i 1.350.000 euros per a contractes amb centres 

especials de treball. Es tracta de la mateixa quantitat que l'any 2013, malgrat les 

restriccions pressupostàries. Al marge del la reserva social, l'any 2013 la Generalitat 

va fer contractes amb centres especials de treball i encàrrecs de gestió amb 

finalitats d'inserció social per valor de 19,5 milions d'euros.  

BSF Benestar Social inverteix 59.732 euros en obres de millora a la residència Íbera 

per a persones amb discapacitat d'Amposta (Montsià). Els treballs permetran 

renovar completament els banys de l'equipament que s'havien quedat obsolets. 

També es canviarà la climatització i l'enllumenat, així com tots els sanitaris. La 

residència Íbera és un centre de titularitat pública i està gestionat per APASA 

(Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià). 

L'equipament, que es va inaugurar l'any 1992, té 31 usuaris. 

EMO Es destinen 7,9 milions d'euros a inserir laboralment les persones amb 

discapacitat i/o malaltia mental en el període 2013-2014. S'ha previst poder 

beneficiar un total de 1.400 persones d'aquest col·lectiu que tinguin un grau de 
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discapacitat degudament acreditat  igual o superior al 33% d'entre les següents 

afectacions: psíquica, física, sensorial, capacitat intel·lectual límit i trastorn mental. 

D'aquests, 2,5 milions d'euros estaran destinats a inserir aquest col·lectiu en 

l'empresa ordinària. El Govern manté l'esforç econòmic de l'any passat per protegir 

aquest col·lectiu malgrat la consolidació de la retallada estatal pel que fa als fons 

dedicats a polítiques actives d'ocupació. 

BSF Inauguració de la Residència Vigatans d'acollida temporal o d'atenció 

permanent de persones amb discapacitat física a Ciutat Vella. La residència 

forma part del conjunt d'equipaments inclosos en el conveni de col·laboració entre el 

Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Barcelona en matèria de 

serveis socials. La Generalitat ha finançat amb 1,75 milions d'euros les obres de 

rehabilitació de l'edifici, que han tingut un cost total de 5,3 milions d'euros. 

BSF Abertis i Benestar Social amplien la iniciativa per lliurar dispositius VIA-T a 

conductors amb discapacitat. Se'n podran beneficiar els conductors amb un grau 

de discapacitat del 65% o superior, independentment de si tenen mobilitat reduïda.      

BSF S'ha inaugurat a Deltebre el centre residencial "La Duna" d'atenció integral a 

les persones amb discapacitat (Baix Ebre). Es tracta del primer servei residencial 

per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta a les Terres de 

l'Ebre. L'equipament disposa de 20 places, que han estat concertades pel 

Departament. 

BSF S'ha inaugurat a Reus (Baix Camp) les obres de remodelació de la residència 

El Bosc de Villablanca per a persones amb discapacitat intel·lectual. La 

residència disposa de 67 places, que el Departament concerta, per a persones amb 

discapacitat intel·lectual greu i profunda. El 81% dels usuaris del centre pateixen 

pluridiscapacitats físiques i sensorials. Les obres de remodelació han tingut un cost 

de 2,5 milions d'euros. 

BSF El Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal del Berguedà han 

signat un acord que permet fer les valoracions del grau de discapacitat a 

Berga. L'objectiu és apropar i facilitar a la ciutadania del Berguedà l'accés a aquest 

servei públic, que fins ara es centralitzava a Manresa. 

BSF Benestar Social i Família impulsa una nova edició d'estades inclusives per a 

infants amb discapacitat. L'estiu del 2013 hi van participar un total de 17 nens i 

nenes, que van gaudir d'alguna de les estades d'idiomes, multiesportives o d'enginy 

que s'organitzen en el marc del programa d'activitats "L'estiu és teu". 

BSF Benestar Social ha signat un conveni per dur a terme una experiència pilot 

amb joves amb síndrome de Down que acompanyen gent gran amb dificultats 

de mobilitat. El Departament de Benestar Social i Família, la Fundació Catalana 

Síndrome de Down (FCSD) i la Fundació Abertis han signat aquest conveni per a 

dur a terme l'experiència pilot al barri de Trinitat Vella. 

BSF El Museu virtual del Poble Gitano a Catalunya ha estrenat un nou disseny. 

Creat en el marc del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, aquest projecte web 

té, entre els seus objectius principals, promoure la cultura gitana i acostar-la al 
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conjunt de la societat catalana aprofitant el potencial de les tecnologies de la 

informació i la comunicació. Alhora, vol ser una plataforma dinàmica de participació 

per a intel·lectuals gitanos i coneixedors d'aquesta cultura, així com un punt de 

referència per a investigadors i estudiants que vulguin conèixer aspectes universals 

del poble gitano. 

 

Promoure polítiques que facilitin la integració de la diversitat religiosa defensant els 
valors que promouen de manera positiva el fet religiós, així com els drets humans, la 
igualtat de gènere, i l'acceptació dels valors democràtics 
 

BSF El Govern ha aprovat una indemnització per facilitar la recuperació de les 

víctimes de la violència masclista que serà d'entre 5 i 10 vegades l'indicador 

de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) mensual. Poden demanar l'ajut 

les dones afectades i també els fills de víctimes mortals menors de 26 anys que en 

depenguin econòmicament. El decret estableix que les beneficiàries de l'ajut seran: 

Les dones (incloses nenes i adolescents) que com a conseqüència de la violència 

masclista pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica 

de caràcter greu i requereixin tractament mèdic, quirúrgic o psicològic. Els fills de 

víctimes mortals de violència masclista que siguin menors de 26 anys i que en 

depenguin econòmicament en el moment de la mort. La indemnització econòmica es 

concedirà per una sola vegada i l'abonament es farà en un sol pagament. 

GRI El Govern ha presentat el "Diccionari de religions". L'edició d'aquest diccionari 

és fruit de l'entesa entre la Direcció General d'Afers Religiosos i l'Associació 

UNESCO per al Diàleg Interreligiós, amb l'assessorament del TERMCAT i la 

col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". La finalitat és de difondre i aclarir conceptes 

i d'avançar cap a una utilització correcta dels termes vinculats a les religions, 

especialment entre els mitjans de comunicació. 

BSF Benestar Social ha habilitat un portal web amb la informació i els recursos 

formatius necessaris per obtenir el certificat de primera acollida. El servei de 

primera acollida és un conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats 

inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l'acompanyament 

personalitzat, la formació i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el 

viure i treballar a Catalunya. El nou portal del servei de primera acollida és 

accessible a través de la direcció: 

http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/servei-de-primera-acollida 

GRI El Govern realitzarà un pla per fer visible la pluralitat religiosa a Catalunya. 

Catalunya és l'única comunitat autònoma que té una DG dedicada a afers religiosos 

i que impulsa un pla  per fer visible la dimensió i la pluralitat religiosa.  

BSF L'Institut Català de les Dones divulga un vídeo de sensibilització per ajudar a 

identificar i superar situacions de control en les primeres relacions de parella. 

També ha presentat dos manuals per a professionals que treballen amb 

adolescents. Es tracta de noves eines de prevenció i sensibilització, en el marc del 

Programa Estimar no fa mal. Viu l'amor lliure de violència de prevenció de relacions 
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abusives de parella entre adolescents. 

GRI Actualització del mapa dels centres de culte de Catalunya. El mapa de les 

religions de Catalunya recull, amb dades del 2013, les xifres amb distribució 

comarcal dels llocs on es realitza culte de forma habitual. L'estudi comptabilitza un 

total de 7.958 centres arreu del territori català, corresponents a 13 confessions 

religioses. 

BSF El Govern inicia una campanya de difusió de la Llei per garantir els drets de 

les persones LGTBI i combatre l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Les 

persones LGTBI que sentin vulnerats els seus drets o aquelles que desitgin més 

informació sobre la Llei poden trucar al 012. Amb aquesta campanya, el Govern 

continua avançant en la difusió del nou marc reglamentari, tal com estableix la 

mateixa Llei. 

GRI Governació i Salut han signat un conveni amb el Consell Evangèlic de 

Catalunya per garantir l'assistència religiosa evangèlica als hospitals públics. 

L'assistència religiosa la prestaran de forma voluntària agents pastorals designats 

pel Consell Evangèlic de Catalunya que hagin rebut formació específica en matèria 

d'assistència religiosa a persones malaltes i que hagin estat degudament autoritzats 

pels centres públics amb els quals col·laboren. La seva activitat serà de caràcter 

altruista i no remunerada. 

GRI Governació ha presentat la primera guia multiconfessional de celebracions 

funeràries. El document inclou fitxes informatives dels principals detalls de les 

pràctiques de cada confessió i de la manera de procedir en els moments abans de la 

mort. La guia és un instrument per garantir que cap ciutadà no es quedi sense poder 

celebrar el traspàs  d'un amic o  d'un familiar per manca dels recursos que ofereixen 

les tradicions religioses i les conviccions no religioses. 

BSF El Govern ha aprovat el Pla de Protecció Internacional a Catalunya. Es tracta 

d'un nou instrument que estableix els principis, les mesures i les línies de 

finançament per acollir i protegir les persones amb temors fundats de ser 

perseguides als seus països d'origen o de residència habitual per motius de raça, 

religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a un grup social, gènere o 

orientació sexual. Entre d'altres accions, el Pla inclou l'impuls de propostes de 

millora del règim jurídic d'aquest col·lectiu, actuacions de formació i informació, 

l'acollida o la participació coordinada en reassentaments i en supòsits d'afluència 

massiva de persones desplaçades. 

BSF El TSJM dictamina a favor de la Generalitat anul·lant una nova convocatòria de 

subvencions del Govern espanyol per invasió competencial. Una nova 

sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 

Madrid (TSJM) ha estimat el recurs interposat contra la Resolució de 14 de maig de 

2013, de la Direcció General de Migracions del Ministeri d'Ocupació i Seguretat 

Social, de convocatòria de subvencions dins l'àrea d'integració de persones 

immigrants. La sentència anul·la la convocatòria i condemna l'Administració General 

de l'Estat al pagament de les costes processals. 
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BSF El Govern ha aprovat el decret que regula els serveis d'acollida de les 

persones immigrades i de les retornades a Catalunya per promoure'n 

l'autonomia i la igualtat d'oportunitats. El text desplega reglamentàriament la Llei 

d'acollida i regula el servei de primera acollida, els programes d'atenció 

especialitzada, els informes d'estrangeria que emet la Generalitat en col·laboració 

amb els ajuntaments i determinades funcions professionals especialitzades en 

acollida i integració de persones immigrades i retornades. El text s'ha consensuat 

amb el món local, que ha participat activament en la seva elaboració, i ha estat 

objecte de dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 

BSF El Govern ha aprovat un nou pla de ciutadania i de les migracions per 

gestionar l'acollida i la integració de les persones nouvingudes. El Pla de 

ciutadania i de les migracions: horitzó 2016 és el cinquè pla interdepartamental 

d'aquestes característiques, el primer dels quals es remunta a 1993. Es divideix en 

cinc eixos temàtics: polítiques migratòries i context socioeconòmic, identificació-

integració, convivència i cohesió social, infants i joves, i transició nacional. És fruit 

d'un procés participatiu que ha involucrat 86 entitats i organitzacions que treballen 

en l'àmbit de la immigració, tant del sector públic com del privat. 

BSF Presentació del protocol per a l'abordatge dels matrimonis forçats a cent 

professionals de les comarques de Girona. Aquest protocol, pioner a Catalunya, 

vol iniciar el treball de sensibilització i formació a les comunitats afectades i la 

recerca d'estratègies que possibilitin la detecció de casos de risc i el seu abordatge. 

Segons dades del Departament d'Interior, a Catalunya l'any passat, es van atendre 

per aquest motiu 10 persones, 7 d'elles de les comarques de Girona. 

BSF El Priorat es dota d'un protocol per eradicar la violència masclista a la 

comarca. Aquest Protocol és el document marc que defineix el model d'intervenció i 

atenció a les dones que pateixen situacions de violència masclista i concreta les 

competències de cada institució i servei, tot donant compliment a la Llei del dret de 

les dones a eradicar la violència masclista. 

BSF El Baix Penedès es dota d'un protocol per eradicar la violència masclista a la 

comarca. Aquest Protocol és el document marc que defineix el model d'intervenció i 

atenció a les dones que travessen situacions de violència masclista i concreta les 

competències de cada institució i servei. És un marc i una eina de treball per als i les 

professionals dels ens, entitats, departaments i serveis que l'han signat. 

BSF Representants d'entitats que treballen per l'equitat de gènere a Catalunya 

participen a la reunió Beijing+20 de les Nacions Unides. Una delegació de 20 

representants d'entitats de dones de Catalunya que formen part del Consell 

Nacional de Dones de Catalunya (CNDC), òrgan consultiu de l'Institut Català de les 

Dones (ICD) on participen 380 entitats que treballen a favor de l'equitat de gènere, 

participen a la 59è sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona, 

que té lloc a la seu central de l'ONU, a Nova York. La directora de l'ICD i 

vicepresidenta del CNDC, Núria Balada, i Marta Macias, directora de Cooperació al 

Desenvolupament, participen en aquest debat internacional. L'objectiu de la reunió 

és revisar l'avenç en la defensa i promoció dels drets de les dones quan es 

compleixen 20 anys de la Cimera mundial de Beijing i dels acords subscrits per 189 
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governs, així com establir l'agenda que fixarà les actuacions a dur a terme en els 

propers anys. 

BSF El Govern ha aprovat el Pla integral del poble gitano a Catalunya per al període 

2014-2016. Es tracta del tercer Pla en el qual la Generalitat defineix les polítiques 

públiques específiques per millorar les condicions de vida de les persones gitanes i 

equiparar el compliment dels seus drets amb la resta de la societat catalana. Aquest 

Pla també s'ha vertebrat segons l'agenda europea, en què la qüestió gitana ha 

adquirit una rellevància creixent en els darrers anys, especialment en les polítiques 

relacionades amb la inclusió social i la promoció de la igualtat de tracte. 

BSF El Govern ha posat en marxa el Programa Dones i Esports 2014-2016, per 

corregir els desequilibris entre dones i homes en l'esport. El Programa vol 

fomentar la participació i la visibilitat de la dona en l'activitat física i esportiva. Les 

dones representen el 44,2% de la totalitat de dones i homes que fa pràctica 

esportiva a Catalunya, tot i que en l'esport federat del 2013, el 77,20% eren homes i 

només el 22,80% dones. Pel que fa a l'excel·lència, les distàncies entre dones i 

homes s'escurcen i s'acosten a l'ideal d'equitat. El 2013, a Catalunya hi havia 458 

persones esportistes d'alt nivell, 260 homes (56,8%) i 198 dones (43,2%). Igualment, 

la temporada 2012-2013, als 10 centres de tecnificació esportiva de Catalunya hi 

havia 836 esportistes, 438 nois i 384 noies. 

BSF L'Institut Català de les Dones, el Consell Comarcal del Priorat i l'associació de 

comerciants de Falset col·laboren per donar a conèixer la Línia 900900120. 

L'objectiu d'aquesta iniciativa és incrementar el coneixement d'aquest servei entre 

les dones de la comarca del Priorat que el puguin necessitar. El telèfon 900900120 

és un primer recurs confidencial en el qual les dones poden expressar la situació 

viscuda i se'ls ofereix una derivació als serveis de la Xarxa d'intervenció integral 

contra la violència masclista. 

BSF L'Institut Català de les Dones i el Museu Nacional d'Art de Catalunya han 

signat un conveni de col·laboració per impulsar la perspectiva de gènere en 

les activitats del museu. Aquest conveni s'emmarca en el Pla estratègic de 

polítiques de dones 2012-2015. El 8 de març les dones tindran accés gratuït al 

MNAC i s'hi representarà "ClanDestines per Destí? Històries del món. Històries 

amagades. Històries de dones". 

BSF El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei per a la 

no-discriminació, que equipara Catalunya amb els estats més avançats en la 

lluita contra la discriminació. L'objectiu és promoure l'eradicació del racisme, 

l'antisemitisme, la xenofòbia i l'homofòbia, entre d'altres, per mitjà d'un sistema 

garantista que vol arribar allà on no arriba el dret penal. L'avantprojecte establirà els 

principis per prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en el sector 

públic i privat, d'acord amb les competències de la Generalitat.      

BSF L'Institut Català de les Dones ha creat un espai de suport professional per a 

dones del món polític. L'ICD organitzarà sessions a les demarcacions de 

Tarragona, Terres de l'Ebre, Girona i Lleida. L'objectiu és  reforçar les competències 

directives i la capacitat de lideratge i comunicació de les electes, promoure les 
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aportacions de les dones a la política local, la seva permanència en els càrrecs i el 

seu accés a qualsevol àrea política. 

BSF L'Institut Català de les Dones ha signat un acord amb l'Associació Catalana de 

Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per impulsar 

la divulgació del servei 900900120 des del món local. L'objectiu és incrementar el 

coneixement de la Línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista. El 

telèfon 900900120 va atendre el 2013 un total de 9.050 trucades, que representen 

una mitjana mensual de 754 atencions. 

BSF Presentació de nous materials per prevenir relacions abusives entre nois i 

noies en el marc del Programa "Estimar no fa mal. Viu l'amor lliure de 

violència" adreçat a adolescents i joves. Es tracta de materials amb indicadors 

per ajudar a identificar situacions de relacions abusives i ciberassetjament en les 

relacions de parella, i també suports pedagògics pràctics adreçats a professionals 

que treballen amb nois i noies perquè facin actuacions de prevenció de la violència 

masclista. 

BSF El Departament i l'Obra Social "la Caixa" formen els professionals que 

imparteixen el mòdul sobre societat catalana previst en la Llei d'acollida. La 

DG per a la Immigració ha impartit dotze cursos de sis hores cadascun a diversos 

punts del país adreçats a agents d'acollida, professionals de la mediació i tècnics 

d'immigració. L'alumnat rep orientacions en relació amb el model català d'acollida, el 

marc legal i polític, els continguts curriculars, la metodologia i els materials 

disponibles. S'han fet cursos a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a 

Girona. 

BSF La Generalitat assessora titulats universitaris que volen marxar a treballar a 

l'estranger. El Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU) 

orienta des de fa més de tres anys les persones que volen homologar els seus títols 

acadèmics emesos fora de Catalunya. La majoria dels usuaris són dones originàries 

de Llatinoamèrica residents al nostre país, en situació d'atur i diplomades en 

ciències socials i jurídiques. Amb més de tres anys en funcionament, el SARU ha 

atès gairebé 18.000 consultes, el 75% de les quals sobre homologacions de títols 

obtinguts fora del nostre país. Recentment es constata una demanda creixent, tot i 

que encara incipient d'assessorament per poder treballar a l'estranger. 

 

Protegir el dret a l'habitatge facilitant-ne l'accés i evitant-ne la pèrdua 
 

TES S'ha aprovat el Pla pel Dret a l'Habitatge. Destina 480 milions d'euros a polítiques 

socials i econòmiques que beneficiaran  210.000 famílies en el període 2013-2016. 

Té com objectius evitar la pèrdua de l'habitatge, facilitar l'accés a l'habitatge en 

condicions assequibles, incentivar l'entrada al mercat de lloguer social d'habitatges 

desocupats, promoure la rehabilitació i incentivar la recuperació del mercat de 

l'habitatge i el sector de la construcció (maig del 2014). 

TES S'ha obert la convocatòria d'ajuts 2015 a la rehabilitació d'edificis d'habitatges 

per un import de 20 milions d'euros. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya 
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finançarà actuacions per millorar l'accessibilitat, els elements comunitaris i 

l'eficiència energètica dels edificis d'ús residencial. La convocatòria d'aquest any 

incorpora com a novetat que els edificis de menys de 8 habitatges també poden 

accedir a les subvencions. Els ajuts concedits el 2014 van superar els 12.000 euros. 

Aquestes xifres situen Catalunya al capdavant de l'estat espanyol pel que fa a 

rehabilitació, tot i estar encara per sota de la majoria d'estats de la UE 

TES S'ha aprovat el decret que fomenta la conservació, el manteniment i la 

rehabilitació dels habitatges, a través de la Inspecció Tècnica dels Edificis. El 

Decret regula el foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels 

edificis d'habitatges, les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE) i el Llibre de 

l'edifici, que serà obligatori per als propietaris d'edificis d'habitatges. Entre d'altres, la 

nova normativa regula el manual de l'habitatge, que proporciona al propietari i al 

llogater informació detallada sobre l'estat de l'immoble per planificar les revisions i 

evitar possibles deficiències de futur. També garanteix que es posarà en 

coneixement de la Generalitat el contingut del totes les inspeccions que es realitzin. 

TES Més de 10.000 famílies han estat ateses per Ofideute, el servei 

d'assessorament i intermediació hipotecària de la Generalitat des de la seva 

posada en marxa. Més d'un 66% de les famílies amb les quals s'ha resolt un procés 

d'intermediació han aconseguit una solució pactada beneficiosa que ha evitat la 

pèrdua de l'habitatge. A dia d'avui hi ha un total de 57 oficines repartides per tot el 

territori català, amb un total de 194 persones que han rebut la formació adequada 

per poder atendre les persones usuàries. 

TES El servei d'intermediació hipotecària de la Generalitat, Ofideute, ha evitat més 

de 100 desnonaments a les comarques lleidatanes. Un 66% de les famílies amb 

les quals s'ha resolt un procés d'intermediació han aconseguit una solució pactada 

beneficiosa que ha evitat la pèrdua de l'habitatge. 

TES L'Agència Catalana de Consum acredita el servei Ofideute perquè realitzi la 

mediació obligatòria que estableix el Codi de Consum. Totes les entitats 

financeres, abans d'interposar un procediment d'execució hipotecària, han 

d'acreditar que s'ha proposat aquesta mediació obligatòria que podrà fer Ofideute. 

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya tindrà la consideració de servei públic de 

consum i per tant les reclamacions i consultes que arribin a l'ACC referents a deutes 

hipotecaris sobre l'habitatge habitual seran traslladades a l'AHC perquè les gestioni. 

TES S'ha aprovat el Decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge per 

reforçar la protecció a les famílies més vulnerables. La Generalitat i els 

ajuntaments tindran dret a tanteig i retracte en les operacions de venda de tots els 

pisos provinents d'execucions hipotecàries o dacions en pagament. El Decret llei 

preveu sancionar com a infracció greu les entitats financeres que no mantinguin en 

condicions d'habitabilitat els pisos, per afavorir actuacions de manteniment i 

conservació. 

TES Montcada i Reixac, Manlleu, Granollers i Sant Julià de Vilatorta compten amb 

un nou punt de Servei d'intermediació hipotecària. Actualment funcionen a més, 

28 punts d'atenció, a l'Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Baix Montseny, 
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Berguedà, Garraf, Osona, Barberà- Badia del Vallès, Castelldefels, el Prat de 

Llobregat, Gavà-Begues, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Martorell, 

Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi de Llobregat, 

Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Viladecans-

Torroelles-Sant Climent, Arenys de Mar,  Maresme, Manlleu i Sant Feliu de Baix 

Llobregat. En aquests punts s'han atès 1.877 famílies i s'han acceptat un 76% de les 

propostes d'intermediació amb les entitats financeres. Properament s'arribarà a 30 

punts d'atenció que cobriran tota la demarcació de Barcelona, finalitzant el 

desplegament del servei. 

TES S'ha aprovat l'impost a les entitats financeres per estimular que posin a lloguer 

els seus pisos buits. El nou gravamen afectarà els pisos propietat d'entitats 

financeres que portin almenys dos anys buits i estiguin situats en els 72 municipis 

amb demanda acreditada d'habitatge. Les persones físiques, les administracions 

públiques i les entitats del tercer sector de la xarxa d'inclusió social estaran 

exemptes de l'aplicació d'aquest gravamen. 

TES S'ha publicat el model d'inscripció al Registre de pisos buits. La Generalitat ha 

publicat el model d'inscripció al Registre de pisos buits per desplegar el Decret llei 

de mesures urgents en matèria d'habitatge. En aquest Registre, de caràcter 

administratiu, i que dependrà de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'hi han 

d'inscriure els habitatges adquirits en un procés d'execució hipotecària i que estiguin 

desocupats o ocupats sense contracte. 

TES L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert una nova convocatòria d'ajuts 

per pagar el lloguer a la qual es poden acollir totes les persones titulars d'un 

contracte d'arrendament i que compleixin determinats requisits. L'import de 

l'ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual i pot arribar fins a 2.400 euros 

anuals (200 euros mensuals). Per als habitatges de la demarcació de Barcelona, el 

preu del lloguer mensual no pot superar els 600 euros, per a Tarragona i Girona no 

poden superar els 450, per a Lleida els 400 i per a les Terres de l'Ebre el màxim és 

de 350 euros mensuals. 

TES S'ha signat un conveni amb la Diputació de Girona pel qual aportarà 60.000 

euros a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que els destinarà a habitatges 

d'inserció. Estan destinats a donar suport a les entitats del tercer sector de Girona 

que gestionen pisos per a persones en risc d'exclusió social que formen part de la 

Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social. 

TES S'han presentat les dades de l'any 2013 referents a totes les prestacions que la 

Generalitat ha posat al servei de la ciutadania en matèria d'habitatge: un 30% 

més que el 2012. En total, s'ha actuat sobre 24.167 llars en risc i s'han atès més de 

800.000 persones. En resum: prestacions urgents (2.703 ajuts), ajuts al lloguer 

(18.919 ajuts), ajuts implícits 1.687 ajuts), Ofideute (3.109 expedients, dels quals 

400 ja s'han resolt amb una solució pactada que ha evitat el desnonament), la Mesa 

d'Emergències de la Generalitat ha ofert una llar a 360 famílies i 98 nous habitatges 

d'inclusió. També s'han atès més d'un milió de consultes. 
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TES Territori i el Ministeri de Foment han signat un conveni per activar el Plan 

Vivienda de l'Estat a Catalunya. Suposarà una aportació estatal de 116,7 milions 

d'euros fins al 2016 al Pla d'Habitatge de Catalunya. El conveni permetrà aplicar les 

mesures establertes en el Pla estatal i suposarà una  certa recuperació de les 

aportacions estatals a les polítiques d'habitatge de la Generalitat, que van arribar al 

mínim l'any 2013, amb només 9 milions d'aportació estatal. 

TES S'ha posat en marxa el lloguer solidari per mobilitzar el parc privat 

d'habitatges. Aquesta experiència pilot preveu treure al mercat, d'entrada, un estoc 

de 200 pisos situats en algun dels 72 municipis amb forta demanda d'habitatge. Els 

propietaris podran optar a participar en el programa a canvi de cedir el seu habitatge 

a l'Administració, que el reformarà i adequarà, per un període mínim de sis anys. 

TES S'ha signat un acord amb la Sareb per a la cessió de 600 pisos per  lloguer 

social. Els habitatges se situaran en els 72 municipis on hi ha una demanda forta i 

acreditada, i els inquilins pagaran 150 euros al mes. Amb aquest conveni, l'Agència 

de l'Habitatge de Catalunya gestionarà 1.230 pisos de lloguer social cedits per 

entitats bancàries després dels acords amb CatalunyaCaixa i Bankia. 

TES Nous ajuts d'habitatge per a persones en situació d'atur de llarga durada. 

Aquesta nova línia té una dotació pressupostària de 7 milions d'euros i s'estima que 

se'n podran beneficiar unes 40.000 famílies que tenen els seus membres en situació 

d'atur de llarga durada. Els ajuts estaran entre 100 i 200 euros mensuals durant un 

any, bé sigui per pagar el lloguer o la hipoteca. Al llarg del 2014 s'han destinat prop 

de 6 milions d'euros en ajuts socials per l'habitatge per a 3.000 famílies del Camp de 

Tarragona, 1,5 milions per a 800 famílies de Terres de l'Ebre i 6 milions per a 3.547 

famílies de la Catalunya Central. 

TES L'Agència de l'Habitatge i les entitats financeres agilitaran les mediacions per 

evitar desnonaments. És un acord al que s'ha arribat amb vuit entitats financeres, 

la Diputació de Barcelona i el Col.legi d'Advocats. 

TES L'Agència d'Habitatge de la Generalitat ha posat en funcionament una nova 

línia d'ajuts a famílies que hagin patit un desnonament. Els ajuts tenen un import 

màxim de 3.000 euros anuals (600 es poden destinar al pagament de les despeses 

d'un nou contracte de lloguer i la resta, 200 euros mensuals, com ajut per pagar el 

lloguer). S'estima que amb aquesta subvenció es podrà ajudar unes 1.700 o 2.000 

famílies. Les famílies beneficiàries de l'ajut no poden tenir cap més habitatge ni 

superar uns ingressos de 1.340 euros mensuals (2.23 vegades l'indicador de renda 

de suficiència de Catalunya). 

TES S'han lliurat 12 pisos amb protecció oficial al barri de la Trinitat Nova, de 

Barcelona (Barcelonès) . Els pisos lliurats pertanyen a l'escala situada a la Pl. de la 

Terra, 6. La promoció consta d'un total de 13 habitatges, 7 de tres dormitoris i 6 que 

en tenen quatre i una superfície entre 70,10 m2 i 83,40 m2. Els pisos s'han adjudicat 

als afectats pel programa de remodelació del barri de la Trinitat Nova. 

TES S'han iniciat les obres de rehabilitació de les façanes de Can Jofresa de 

Terrassa (Vallès Occidental). Les obres consisteixen a aïllar les façanes per 

injecció exterior de la torre 3 d'aquest barri, que té un total de 60 habitatges. 
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L'objectiu d'aquesta obra és aïllar totes les façanes de l'edifici per aconseguir una 

millora tèrmica. 

TES S'ha adjudicat la primera fase dels enderrocs al barri de Can Garcia de Manlleu 

(Osona). Es tracta de 128 pisos que conformen les tres escales situades als 

números 26, 28 i 30 del carrer Batlle Garcia Estrada i dels aparcaments del número 

24 del carrer Pintor Guàrdia. Les obres compten amb un pressupost de 591.108 

euros i un termini d'execució aproximat de sis mesos i mig. 

TES La Generalitat cedeix a Càritas Diocesana de Barcelona 106 habitatges per 

gestionar emergències socials. Els pisos, situats a la ciutat de Barcelona i a 

municipis de la seva àrea metropolitana, pertanyen al parc públic de la Generalitat 

on l'entitat podrà reallotjar-hi persones sense llar o famílies que han estat 

desnonades i que s'han adreçat als seus serveis. Fruit del conveni signat, el 

desembre del 2013, l'entitat també podrà tramitar les prestacions d'especial urgència 

que atorga l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a les persones que s'adrecen a 

les seves oficines. 

TES La Generalitat ha elaborat les guies "Quèferquan" per atendre necessitats 

relacionades amb l'habitatge. De les tres guies editades, la primera explica el tipus 

d'ajuts i recursos disponibles per fer front als problemes que puguin sorgir 

relacionats amb l'habitatge (ajuts per pagar el lloguer, prestacions d'urgència, 

possibilitat d'accedir a habitatges a preus assequibles, assessorament per a les 

famílies que no poden pagar les quotes de la hipoteca, etc.) i les altres dues detallen 

de manera més específica les qüestions relatives al pagament del lloguer o a les 

quotes de la hipoteca. 

JUS S'ha creat la Taula sobre desnonaments. Està adscrita al Departament de Justícia 

i té com a objectiu el de vehicular mesures urgents per a aquelles persones 

afectades per les execucions hipotecàries i formular propostes de modificacions 

legislatives en l'àmbit competencial de la Generalitat. Posteriorment, el Govern ha 

incorporat CCOO, UGT i el Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya a la 

Taula sobre Desnonaments. Aquest fet respon  al caràcter transversal d'aquest 

òrgan i a la conveniència de treballar de forma conjunta amb totes aquelles 

institucions coneixedores d'aquesta realitat social i que hi estan relacionades. 

TES El Govern ha aprovat una nova línia d'ajuts al lloguer per atendre 11.000 

famílies. La Generalitat ha obert una convocatòria de sol·licituds d'ajuts al 

pagament del lloguer per a l'any 2013, amb una dotació de 22 MEUR. Les 

prestacions seran prioritàries per a persones més grans de 65 anys o amb una 

discapacitat igual o superior al 65%, entre d'altres col·lectius. La quantia anirà de 20 

euros a 200 euros mensuals. 

TES El Govern ha rebaixat el mes de març de 2014 el preu de lloguer de 1.505 pisos 

amb protecció oficial per afavorir-ne l'ocupació. La mesura afecta 15 municipis i 

les rebaixes arriben fins a un 50% de la quota mensual del lloguer. 

JUS S'ha signat un protocol per tal que jutges i advocats alertin els serveis socials 

municipals dels desnonaments de risc social. El TSJC, l'ACM, la FMC, les quatre 

diputacions, el Consell de l'Advocacia Catalana, el Consell de Procuradors de 
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Catalunya i el Departament de Justícia han signat un protocol d'actuació per a 

determinats casos de desnonaments a tot Catalunya. Concretament aquells que 

afectin les famílies amb persones discapacitades, amb malalties cròniques, amb 

grau de dependència, a les víctimes de violència masclista, gent gran, menors, 

malalts mentals i immigrants en situació irregular.  

TES Signatura d'un protocol d'actuació entre el Departament, el Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya (TSJC), l'Ajuntament de Barcelona i el Col·legi 

d'Advocats i procuradors de Barcelona per tal que no s'executi cap 

desnonament per impagament d'hipoteca sense el coneixement i l'actuació 

dels serveis socials municipals. Alhora es vol oferir als afectats la informació 

necessària sobre els serveis socials disponibles i pal·liar així la traumàtica situació 

que es deriva d'aquests procediments. S'està treballant amb les entitats 

municipalistes per tal d'estendre a tot Catalunya aquest protocol. 

TES L'Agència de l'Habitatge de Catalunya continuarà fent contractes 

d'arrendament de cinc anys per als 14.000 habitatges públics. L'Agència no 

aplicarà el nou termini de la Llei aprovada pel Govern de l'Estat que permet fer 

contractes d'arrendament d'un mínim de tres anys. La voluntat és garantir la màxima 

estabilitat per a les famílies que opten per un habitatge de lloguer amb protecció 

oficial i així fomentar el lloguer com una opció flexible per als llogaters, i evitant la 

incertesa que pot generar un contracte de lloguer massa curt en el temps. 

TES S'ha seguit amb l'execució del Pla de xoc per posar a disposició dels 

ciutadans tots els pisos públics buits gestionats per la Generalitat. S'han 

adjudicat 87 pisos de protecció oficial arreu de Catalunya, entre d'altres, a Sant Pol 

de Mar (Maresme), a les Franqueses del Vallès (Vallès Occidental), a Santa 

Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), a Teià (Maresme), a Sallent (Bages) i a 

Montmeló (Vallès Oriental). 

JUS El Parlament ha aprovat la Llei d'incorporació de la propietat temporal i de la 

propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya arran del 

Projecte de llei que prèviament el Govern havia aprovat. Es pretén dotar d'eines, 

d'una banda, a les persones amb recursos limitats i que tinguin la voluntat d'accedir 

a un habitatge o a un local de negoci, amb qualitat de propietat, i de l'altra, donar 

sortida a les empreses i altres entitats que actualment tenen en el seu "patrimoni" 

gran quantitat d'habitatges o locals de negoci per "vendre". 

TES Impuls a una nova estratègia per a la millora d'urbanitzacions amb dèficits. 

S'està redactant un inventari cas per cas de les urbanitzacions existents a cada 

comarca. Aquest inventari serà la base per elaborar un catàleg de les urbanitzacions 

deficitàries per tal de poder trobar solucions a mida. 

TES Habitatge i Endesa han signat un conveni per renovar calderes en edificis 

d'habitatges i reduir el consum energètic de les llars. El conveni signat pretén 

promoure la renovació energètica dels edificis d'habitatges facilitant, per part 

d'Endesa, la instal·lació de calefacció centralitzada de gas que optimitza el consum 

energètic i la reducció d'emissions associades. La campanya va destinada als 

edificis d'habitatges que tinguin sales de calderes centralitzades per a calefacció o 
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producció d'aigua calenta sanitària i que consumeixin combustibles diferents al gas 

natural o que tinguin unes instal·lacions de gas natural de més de 10 anys. 

TES Finalitzen el desembre del 2013 les obres d'urbanització del parc i els 

accessos al Museu del Mar Les Casotes a Sant Carles de la Ràpita (Montsià). 

L'obra permet posar en funcionament el museu, rehabilitat per l'Ajuntament i la 

Generalitat, i tot el complex. Les obres, executades en diferents fases, han comptat 

amb una inversió global de 782.174 euros. 

 

Donar suport a les activitats desenvolupades per entitats socials, cíviques i culturals 
del Tercer Sector com una peça bàsica del sistema de benestar català 
 

BSF El Govern de la Generalitat ha fet un balanç positiu dels tres anys de 

desplegament del Pla de Suport al Tercer Sector Social. El Govern ha destacat 

els 10 avenços més importants: 1. Consolidació de la cimera anual entre el president 

de la Generalitat i els representants de les federacions d'entitats agrupades a la 

Taula del Tercer Sector Social. Interlocució periòdica d'alt nivell entre la Taula del 

Tercer Sector i el Govern de la Generalitat a través de reunions trimestrals de 

seguiment; 2. Transformació de places subvencionades en places concertades en 

els serveis per a persones amb discapacitat (2.733 places concertades el 2012, 

5.200 actualment i 11.215 el segon semestre de 2015, el 72% del total); 3. Ampliació 

del Fons de Garantia de l'Economia Social a tot el Tercer Sector Social (n'estaven 

excloses les associacions i les fundacions) i impuls de línies de crèdit a càrrec de 

l'Institut Català de Finances; 4. Difusió de les convocatòries de finançament públic 

publicades per les diferents administracions a través de nou butlletí electrònic 

"Finançament" del portal digital Xarxanet; 5. Foment de la contractació social a les 

administracions públiques: s'ha actualitzat i difós la Guia de clàusules socials, s'han 

inclòs clàusules socials en diverses tipologies de contracte i s'ha mantingut la 

reserva de contractació al foment d'objectius socials, així com la reserva per a 

centres especials de treball; 6. Pla per donar suport a la internacionalització de les 

entitats del Tercer Sector Social a través de l'Agència per a la Competitivitat de 

l'Empresa  ACCIÓ; 7. Implementació del Servei Comunitari, en el marc del 

currículum escolar obligatori, com a acció educativa que desenvolupa la 

competència social i ciutadana dels alumnes (352 centres de secundària durant el 

curs 2015-2016); 8. Impuls a la nova llei catalana del voluntariat, actualment en 

tràmit parlamentari; 9. Ingrés de la Taula del Tercer Sector Social al Consell de 

Treball Econòmic i Social de Catalunya i a la Comissió Social de la Junta Consultiva 

de Contractació; 10. Simplificació del procediment de sol·licitud, tramitació i 

justificació de les subvencions atorgades pels departaments de la Generalitat. 

BSF 108 entitats que lluiten contra la pobresa es beneficien de la convocatòria 

extraordinària de Benestar Social. La dotació inicial de 3 milions d'euros s'ha 

ampliat fins a més de 3,6 milions, xifra que suposa un increment de més d'1 milió 

d'euros respecte a la convocatòria de 2014. Pel que fa a l'àmbit territorial, 2.929.484 

euros s'han atorgat a 80 entitats de les comarques de Barcelona, 246.980 euros a 6 

entitats gironines, 241.576 euros a 18 entitats de Lleida, 120.000 euros a 1 entitat de 
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les Terres de l'Ebre i 115.000 euros a 3 entitats de les comarques tarragonines. 

BSF Benestar Social i Família ha obert la convocatòria de subvencions a entitats 

per a l'exercici 2015 amb un import de gairebé 170 milions d'euros. El catàleg 

de programes i línies d'ajuda subvencionables inclou: Programes d'atenció social i 

educativa a infants i adolescents en situació de risc social (121.763 euros), 

Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats (700.000 euros), 

Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i adolescents (2.678.236 

euros), Programes i activitats d'integració social de persones estrangeres 

immigrades, sol·licitants d'asil i refugiades, i catalanes retornades (1.136.270 euros), 

Programes de prevenció i no discriminació (754.051 euros), Programes de suport a 

les famílies (536.084 euros), Programes per a dur a terme projectes i activitats en 

l'àmbit de la joventut (2.491.490 euros), Programes d'activitats i per a projectes de 

caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat (6.828.400 euros), 

Programes de suport de serveis socials (10.827.626 euros), Programes de 

manteniment de serveis socials (142.996.653 euros). 

BSF Uns 221.000 infants i joves participaran aquest estiu en unes 4.300 activitats 

de lleure arreu de Catalunya. La meitat de les activitats són casals de vacances, 

que amb les colònies i camps de treball han incrementat més d'un 10% el nombre 

de participants. De les 4.300 activitats que s'organitzaran fins al 30 de setembre, la 

distribució en funció de la tipologia és la següent: [1] Casals de vacances, 54%; [2] 

Colònies, 22%; [3] Acampades, 16%; [4] Rutes, 6%; [5] Camps de treball, 2; [6] 997 

places per a 82 camps de treball i [7] 9.193 infants i joves a "L'estiu és teu!". 

BSF El Govern ha rebut les conclusions del "Pla Nacional per a la promoció dels 

valors per a una nova cultura cívica". Aquest projecte té per objectiu promoure el 

debat i la reflexió dins la societat catalana -a través de les seves entitats i 

associacions del món educatiu, social, cívic, cultural i empresarial- per fer arrelar 

nous valors que situïn la persona al centre i estimulin qualitats positives com són la 

tolerància, l'esforç, la solidaritat, l'estimació o el respecte, entre d'altres. 

ECO La Fundació Bancària "la Caixa" i la Generalitat de Catalunya eleven a 30 

milions d'euros la inversió en matèria d'obra social per al 2015, 1,5 milions 

més que l'any passat. L'import es destinarà a projectes de caràcter social, 

socioassistencial, cultural, educatiu, científic i mediambiental. Com cada any, l'import 

total de la dotació es divideix en dos trams. El primer, de 25 milions d'euros, es 

destinarà a finançar programes o activitats escollits conjuntament per representants 

de la Generalitat de Catalunya i de "la Caixa", al si de la Comissió de Seguiment del 

conveni. El segon tram, de 5 milions d'euros, finançarà iniciatives que els 

departaments competents de la Generalitat hagin considerat prioritàries en funció de 

l'interès general. 

BSF Benestar Social reclama a l'Estat el compliment de les 13 sentències del 

Tribunal Constitucional i el Suprem que atorguen a Catalunya la gestió dels 

fons del 0,7% per a programes socials. Catalunya és la comunitat que més aporta 

a l'Estat a través de la casella de finalitats socials. Dels 220 milions d'euros que es 

van repartir a tot l'Estat, Catalunya en va rebre només 30,8 milions, un 13,9%, quan 

l'aportació que fan els catalans i catalanes és aproximadament de més de 50 milions 
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d'euros o sigui de més d'un 25%. Això implica que les entitats catalanes deixen de 

rebre més de 20 milions d'euros recaptats a Catalunya. 

BSF Benestar Social ha aprovat el Pla director de formació 2015-2018. La finalitat 

d'aquest Pla és establir els eixos i les estratègies comunes a totes les accions 

formatives impulsades pel Departament, atesa la diversitat d'àmbits que abasta i, 

alhora, disposar d'un marc on es recullin totes les accions encaminades a formar els 

seus professionals, i també els professionals del Sistema català de serveis socials. 

PRE El Govern simplifica el sistema de concessió de subvencions de la Generalitat, 

que beneficiarà especialment el Tercer Sector. Es disposarà d'un únic sistema 

informàtic centralitzat, que permetrà simplificar extraordinàriament la presentació de 

documentació i de comprovants de justificació. El fet que els departaments de la 

Generalitat utilitzin uns paràmetres homogenis facilita a la ciutadania el 

funcionament del sistema i aporta major seguretat jurídica. 

BSF Benestar Social reclama al Govern de l'Estat que recuperi els supòsits de no 

obligació de presentar declaració de l'impost de societats per a les 

associacions i entitats sense ànim de lucre. La consellera afirma que la nova Llei 

de l'Impost de Societats del Govern espanyol complica la gestió i demostra un gran 

desconeixement del món de les entitats. Fins ara les entitats no estaven obligades a 

presentar l'impost de societats si no feien activitat econòmica i complien els 

següents requisits: que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals, 

que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals, i 

que les rendes no exemptes obtingudes estiguessin sotmeses a retenció. La nova 

llei elimina aquests tres supòsits i obliga, per tant, a les entitats sense ànim de lucre 

a portar una comptabilitat completa, la qual cosa els suposa una despesa important 

BSF El Govern ha aprovat el Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat 2014-

2015 per garantir la sostenibilitat de les entitats i implicar la ciutadania. El Pla 

s'estructura en dos grans blocs: d'una banda, la sostenibilitat i el bon govern de les 

entitats i del sector associatiu i, de l'altra, l'estratègia permanent del voluntariat. 

BSF El 2014 s'ha celebrat la trobada anual entre el Govern i la Taula del Tercer 

Sector Social, la segona des que es va aprovar el Pla de Suport al Tercer 

Sector Social, signat el setembre de 2012. Aquesta reunió ha servit per fer balanç 

dels avenços aconseguits en aquest darrer any i per debatre i compartir les 

propostes i preocupacions del tercer sector social. El Govern ha adquirit el 

compromís de mantenir  el 2015 la convocatòria extraordinària d'ajuts per lluitar 

contra la pobresa, que Benestar Social ha impulsat el 2014 per 2 milions d'euros, i 

augmentar-la fins i tot en la mesura del que sigui possible.  

BSF Benestar Social ofereix per aquest curs 2014-2015 un total de 68.480 places 

d'activitats i tallers de creixement personal i cohesió social a la xarxa 

d'equipaments cívics de la Generalitat. Aquest nou curs s'ha incrementat el 

nombre d'activitats fins a un total de 3.424. Un 90% d'aquesta oferta està adreçada 

a adults. Les activitats dirigides als infants s'integren al programa "Jugar i Llegir" i en 

equipaments on es pot fer joc en grup i joc simbòlic en espais equipats. Pel que fa a 

les activitats adreçades específicament al públic jove, es duen a terme a 8 casals 
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cívics: Tarragona (Campclar, Pomar i Llefià), Igualada (Montserrat), Sant Boi de 

Llobregat (Camps Blancs), Molins de Rei (Riera Bonet), Reus (Sant Josep Obrer) i 

Manlleu (Frederica Montseny). 

BSF La Generalitat ha presentat el nou equipament cívic de Solsona (Solsonès) a 

les entitats de la comarca. Les noves instal·lacions acullen el Casal cívic i l'Oficina 

de Benestar Social. L'equipament té una superfície de 1.567 m2 i la seva 

construcció i adequació han tingut un cost de 2 milions d'euros. L'Ajuntament de 

Solsona ha cedit el sòl on s'ha construït aquest edifici, que consta de tres plantes 

(semisoterrani, baixa i primera). Els equipaments cívics del Departament són espais 

públics oberts a tothom, amb la missió principal de vertebrar la comunitat per 

afavorir la cohesió social i la pertinença al país, promovent la transmissió de valors 

cívics que permetin la millora de la qualitat de vida de ciutadans i ciutadanes 

mitjançant un seguit de serveis i recursos a l'abast de la comunitat. 

BSF Benestar Social ha organitzat la 15a Escola d'Estiu del Voluntariat amb 55 

accions formatives i més de 1.000 participants. Els cursos s'han impartit a 

diverses ciutats de Catalunya i hi haurà seminaris i cursos en línia per potenciar 

l'oferta formativa amb motiu de la Capitalitat Europea de Barcelona del 2014. El 

Departament també disposa, des del 1994, del Pla de formació del voluntariat de 

Catalunya que és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit.      

BSF Barcelona ha estat la primera capital europea del voluntariat 2014. L'objectiu de 

la capitalitat és la promoció del voluntariat en l'àmbit local a través del 

reconeixement dels municipis que donen suport i mantenen una estreta relació amb 

entitats i organitzacions de voluntaris. 

BSF El Govern consolida el model català de voluntariat amb un projecte de llei que 

dóna seguretat jurídica a tots els sectors socials participants. L'Avantprojecte 

de llei del voluntariat té per objectiu fomentar, promoure, reconèixer i protegir el 

model català de voluntariat. La norma neix a petició del sector i s'ha elaborat amb la 

participació de les entitats i federacions del món associatiu i del voluntariat del país. 

BSF El Govern de la Generalitat ha destinat el 2013 un total de 3,98 milions d'euros 

al foment d'actuacions de caràcter social, cívic i associatiu destinades a 

infants i joves. La dotació s'emmarca en les subvencions anuals que el 

Departament de Benestar Social i Família atorga a les cinc grans federacions 

d'educació en el lleure que existeixen a Catalunya. Entre les prioritats de l'acord 

vigent, destaquen les beques per facilitar la participació dels infants i joves amb 

necessitats especials a les activitats pròpies de l'educació en el lleure.  

BSF Cimera 2013 del president amb les entitats del Tercer Sector Social. Les entitats 

han presentat 12 propostes: Una única prestació, rehabilitació dels reclusos, una 

marató solidària a l'any, la inserció sociolaboral, el sou en els CET, pisos buits de la 

banca, programa de beques escolars, segona oportunitat formativa, model català de 

dependència, pla contra la cronicitat, simplificació de tràmits (subvencions) i qualitat 

en la contractació pública de serveis socials. 

ECO La Generalitat i "la Caixa" han subscrit el conveni en matèria d'obra social per 

al 2014. Ambdues institucions han impulsat aquest any projectes conjunts d'obra 
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social per valor de 28,5 milions d'euros, abastant els àmbits social, científic, cultural i 

mediambiental. Durant el 2014, "la Caixa" ha incrementat el pressupost de la seva 

Obra Social a Catalunya fins a 212,2 milions d'euros, en comparació amb els 200 

milions de 2013. El conveni deriva de la Llei de Caixes d'Estalvis de Catalunya i es 

renova anualment des de fa 16 anys. 

BSF Benestar Social i Família i la Taula del Tercer Sector Social impulsen la 

campanya per marcar la casella de fins d'interès social en la declaració de 

renda. La iniciativa duta a terme el 2013 porta el lema "El millor de la declaració de 

renda". L'any 2014 Neus Munté ha reiterat el compromís de treballar perquè l'Estat 

compleixi amb les sentències judicials i atorgui a Catalunya la gestió de les 

subvencions amb càrrec a l'assignació de l'IRPF. Catalunya és la comunitat on hi ha 

un major percentatge de declarants que marca la casella de finalitats socials (el 48% 

de catalans que van fer la declaració de renda l'any passat front a un 36% de 

ciutadans del conjunt de l'Estat). El 2013, amb aquesta casella es van recaptar 52 

milions d'euros que es van destinar, majoritàriament, a programes socials, tot i que 

també una part va anar dirigida a projectes de cooperació internacional i de medi 

ambient. Finalment, però, només van retornar 30 milions per a programes socials, és 

a dir, 22 menys del total aportat pels contribuents catalans. 

JUS S'han atorgat subvencions a entitats del tercer sector per promoure la 

rehabilitació i reinserció. El  primer semestre de 2014 es va obrir la convocatòria 

de subvencions per a entitats del tercer sector de l'àmbit penitenciari per a la 

realització de projectes i programes orientats a la reinserció i rehabilitació d'interns, 

de menors i joves que passen pel sistema de justícia juvenil i de persones que 

compleixen condemna a la comunitat corresponent al 2014 i s'hi van destinar 2,3 

milions d'euros. El tercer trimestre de 2013 s'havien destinat 1,3 milions d'euros a les 

subvencions per a entitats sense ànim de lucre per tal de finançar actuacions 

orientades a reinserir i rehabilitar persones internades en centres penitenciaris i de 

justícia juvenil i persones sotmeses a mesures penals no privatives de llibertat, 

corresponents a la convocatòria de 2013. 

BSF El 2013 s'ha presentat el "Butlletí Finançament" de Xarxanet.org, adreçat a les 

entitats del tercer sector. El butlletí electrònic, de periodicitat setmanal, recull tota 

la informació relativa a les convocatòries de les administracions públiques, i també 

qualsevol altre tipus de convocatòria privada adreçada a les entitats del tercer 

sector, i reuneix en un sol espai tota la informació que es trobava dispersa i, sovint, 

poc actualitzada. 

BSF El Tribunal Constitucional ha donat la raó a la Generalitat de Catalunya en el 

conflicte positiu de competència que es va presentar el 26 de setembre de 

2012 en relació amb les subvencions socials. Aquesta sentència desestima les 

al·legacions de l'Estat i reconeix clarament que és la Generalitat la que s'hauria 

d'encarregar de la gestió, tramitació, resolució i pagament d'aquestes subvencions i 

l'Estat només s'hauria de limitar a dotar-les pressupostàriament i determinar-ne el 

destí de manera genèrica". 

BSF Benestar Social i Família proporciona 800 equips informàtics a entitats sense 
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afany de lucre. Convoca ajuts a entitats per millorar el funcionament i/o realitzar 

projectes.  

BSF El Govern ha ampliat el ventall d'entitats que poden participar en el Consell 

Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC). El Govern ha aprovat el nou decret 

que regula el CNDC, òrgan consultiu de l'Institut Català de les Dones. Es reforça així 

el compromís del Govern per continuar afavorint la participació de les entitats de 

dones com a interlocutores de les polítiques que fa el Govern, i s'amplien les 

possibilitats de participació a totes les entitats que treballen a favor de la igualtat 

efectiva de dones i homes. 

ECO Aplicació de la modificació del text refós de la llei de caixes d'estalvi, amb 

l'objectiu de preservar-ne l'obra social. Mitjançant aquesta modificació, les caixes 

d'estalvi s'estan transformant en fundacions de caràcter especial per preservar-ne 

l'obra social: Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial; Fundació Iluro, 

fundació privada especial (Caixa Laietana); Fundació especial Antigues Caixes 

Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (Fundació especial antiga Caixa Sabadell 

1859, Fundació especial antiga Caixa Terrassa i Fundació especial antiga Caixa 

Manlleu); Fundació Especial Pinnae (Caixa Penedès). 

ECO Reforçament dels sistemes de control i supervisió administrativa sobre les 

mutualitats de previsió social. Especial supervisió sobre les mútues dedicades a 

comercialitzar cobertures consistents en prestacions econòmiques complementàries 

de la Seguretat Social en supòsits de jubilació, invalidesa, mort, viduïtat, orfenesa i 

dependència. En el cas de la Mútua Previsora Barcelona, el Departament 

d'Economia va decidir aplicar mesures cautelars, entre les quals, la substitució 

provisional de la Junta Directiva de l'entitat i el nomenament d'un administrador 

provisional.  

 

Garantir la seguretat de les persones i vetllar per l'ordre públic, incrementant el nivell 
de percepció de seguretat ciutadana per part de la població 
 

INT El Govern ha aprovat el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya, una eina 

orientadora per fomentar les bones pràctiques i prestigiar el cos. El Codi d'ètica 

és un recurs pedagògic i inspirador adreçat als cossos policials de les institucions 

pròpies de Catalunya que identifica els mínims principis ètics, valors i competències 

perquè serveixin de pauta en l'actuació policial. 

INT El Govern ha aprovat el Projecte de llei que ordena les activitats d'espectacles 

públics i recreatives per reforçar la seguretat i la convivència, i facilitar 

l'activitat econòmica. El text estableix el règim de comunicació prèvia com a regla 

general per iniciar i desenvolupar les activitats. Es crea també la distinció de qualitat 

Q10, que podran obtenir els establiments que compleixin els requisits especials de 

seguretat, convivència, qualitat de les instal·lacions i valor artístic o cultural de 

l'activitat, entre d'altres.  
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INT El Govern ha aprovat el Pla general de seguretat de Catalunya 2014-2015, amb 

184 actuacions per vetllar per la convivència i prevenir i reduir la delinqüència. 

El document situa el ciutadà com a destinatari principal de les polítiques de 

seguretat i es desenvolupa en quatre eixos -servei a la ciutadania, planificació, 

coordinació i formació i recerca- i en quaranta objectius estratègics.     

INT El Govern ha aprovat el Pla integral de seguretat de les persones grans, pioner 

a Europa. El Pla té com a objectiu garantir la seguretat de les persones majors de 

65 anys, més vulnerables davant d'accidents o delictes. El document, que posa un 

èmfasi especial en la prevenció, fixa 14 objectius estratègics i 52 actuacions 

encaminades a garantir la seguretat familiar, la ciutadana, la civil o la viària, entre 

d'altres. El treball ja ha despertat l'interès de països com ara França, Itàlia o 

Portugal, que el seguiran de prop per valorar la seva implantació.     

INT El Govern impulsa la futura llei de protecció de la seguretat en l'espai públic. 

El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia de l'Avantprojecte de llei, que 

regularà l'ocultació o dissimulació del rostre en l'espai públic amb la voluntat de 

garantir la seguretat ciutadana, entre d'altres aspectes.  

INT Interior ha presentat al Parlament, els resultats de l'Enquesta de Seguretat 

Pública de Catalunya  2014 pensada en la gent gran. L'Enquesta sobre la 

Seguretat Pública a Catalunya s'emmarca dins del Pla integral de Seguretat de les 

persones grans, un dels objectius prioritaris en què treballa Interior. Segons els 

resultats de l'enquesta un 0,8% de les persones grans a Catalunya diuen haver patit 

maltractaments per part de les persones del seu entorn i un 2'1% es troben en 

situació de risc. 

INT Disminució de la victimització i augment de la percepció de la seguretat 

segons l'Enquesta de Seguretat Pública al 2013. La percepció de la ciutadania 

sobre la seguretat ha augmentat 3 dècimes respecte el 2012, i se situa en un 6,6 

sobre 10.  La valoració dels serveis policials manté una tendència a l'alça. Els 

ciutadans creuen que la policia catalana ha millorat i que ho continuarà fent en un 

futur.  

INT El Departament d'Interior ha nomenat els membres del Comitè d'Ètica dels 

Mossos. S'ha reactivat, així, la seva tasca per acomplir l'objectiu de redactar un nou 

codi ètic. El Comitè, plural i paritari, està integrat per cinc policies i cinc acadèmics i 

experts.  

INT Interior ha signat un conveni de col·laboració el juliol de 2014 amb el Ministeri 

de Foment i ADIF, que permetrà la instal·lació d'una oficina d'atenció 

ciutadana a l'estació de Barcelona Sants. Els Mossos d'Esquadra oferiran atenció 

al públic durant tot l'any, amb l'horari d'atenció de dilluns a divendres de 8:00 a 22:00 

h i els caps de setmana de 9:30 a 20:30 h. La Policia de la Generalitat atendrà les 

denúncies i demandes dels ciutadans en el moment en què arribin a les 

dependències, establirà relacions periòdiques i directes amb els diferents operadors 

i col·lectius que treballen a l'estació i tractarà les imatges recollides per les càmeres 

de seguretat amb la finalitat d'investigació policial.   
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INT S'ha creat un model propi d'identificació dels agents de les unitats d'ordre 

públic del cos dels Mossos d'Esquadra. Aquest nou codi d'identificació visible 

respon al compromís parlamentari i a l'esperit d'un decret que insta que els agents 

de les unitats d'ordre públic (antiavalots) siguin identificables. 

INT Interior i els sindicats majoritaris de Mossos d'Esquadra han signat un acord 

per a la millora de la prestació de serveis. Els principals canvis són 

l'harmonització dels quadrants de treball a tot Catalunya, el reconeixement de la 

seguretat ciutadana com a carrera professional i la incorporació del reconeixement 

de les llengües estrangeres com a competència professional. En el termini màxim 

d'un any el cos de Mossos d'Esquadra disposarà d'una fundació privada. 

INT Dispositiu de coordinació entre Agents Rurals i Mossos per controlar l'accés 

de vehicles al camp i frenar l'augment de furts. Aquesta mesura es complementa 

amb d'altres de prevenció antirobatoris (marcar objectes). Els mesos d'estiu es va 

intensificar en els conreus de blat de moro i arbres fruiters. 

INT El Govern ha aprovat incorporar els Mossos d'Esquadra a un conveni entre 

l'Executiu espanyol i la Fiscalia General de l'Estat per garantir un actuació 

coordinada davant de possibles sostraccions de nadons. L'objectiu és que la 

Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra actuï de forma coordinada amb l'Estat 

davant d'aquests casos.  

INT S'ha signat un conveni entre Interior i la Diputació de Barcelona per augmentar 

la seguretat de les persones usuàries del servei local de teleassistència. Amb 

la signatura d'aquest conveni, la Diputació de Barcelona i la PG-ME reforcen la 

coordinació institucional per treballar plegats i articular formalment canals de 

col·laboració en els àmbits de la prevenció, difusió, formació i suport a la detecció i 

actuació en matèria de seguretat per a les persones grans 

INT Interior ha renovat el parc mòbil dels Mossos d'Esquadra amb la incorporació 

de prop de 2.000 vehicles. Aquesta renovació es portarà a terme en tres fases, la 

primera de les quals va acabar el mes  de setembre de 2014 amb  la recepció de 

843 vehicles destinats a tot el territori català, amb un pressupost de 37 milions 

d'euros. L'actualització del parc mòbil té prevista dues fases més que suposaran, un 

cop finalitzades, una renovació de prop de 2.000 vehicles. La segona fase, que ja 

està en marxa, comportarà l'entrega de 394 vehicles el març del 2015. I finalment 

està prevista la incorporació de prop de 800 vehicles més a finals del 2015. 

INT Primer curs de formació dels càrrecs electes municipals sobre seguretat 

pública impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). La 

iniciativa, que és fruit del conveni de col·laboració entre l'ISPC i les entitats 

municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de 

Catalunya), ha ofert el 2013 una formació bàsica per facilitar una gestió més eficaç i 

ràpida als regidors i als tècnics municipals responsables de seguretat. 

INT L'Escola de Policia de Catalunya ha graduat 168 nous policies locals al juliol 

de 2014.. Ha estat la 27a promoció del curs de formació bàsica policial. Els agents 

provenen de 44 municipis de tot Catalunya.  
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INT Atorgament de les primeres distincions de l'Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya. S'han entregat, per primera vegada, les distincions atorgades per l'ISPC 

adreçades a reconèixer aquelles persones que, de manera individual o col·lectiva, 

han col·laborat amb l'Institut en les funcions de formació, estudi i recerca en l'àmbit 

de la seguretat o les emergències. Les distincions, que tenen un caràcter honorífic 

sense cap tipus de dret econòmic, es concediran anualment. En total s'han lliurat 18 

distincions, 14 de les quals han estat a títol individual i 4 de caràcter col·lectiu.     

INT El març de 2013 es va posar en marxa un nou servei, pioner a Europa, d'avisos 

als ciutadans a través del mòbil. Es tracta d'un projecte transversal que posa les 

noves tecnologies al servei de la seguretat i de la prevenció. 

INT Signatura d'un conveni de col·laboració entre el Departament i la Fundació 

Hospital de Puigcerdà (Cerdanya). Es tracta d'un conveni per a la formació de 

professionals experts en medicina de rescat de muntanya.  

INT L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el Port de Tarragona han format 

16 membres de la policia portuària.. Es persegueix l'objectiu de professionalitzar 

la policia portuària facilitant l'adquisició i l'actualització dels coneixements jurídics i 

tècnics i les habilitats relacionades amb les funcions dels membres d'aquest cos. 

INT S'ha presentat la nova Oficina d'Atenció Ciutadana dels Mossos d'Esquadra a 

Portbou. L'OAC suposarà una major presència i proximitat al territori i sobretot una 

millor atenció a la ciutadania. 

INT L'ISPC forma prop de 400 professionals en seguretat d'activitats 

multitudinàries. L'objectiu d'aquesta formació és aprofundir en el coneixement i en 

la planificació d'actes que tenen una assistència superior a 1.000 persones i que 

impliquen la col·laboració de diferents estaments, organitzadors, administracions, 

cossos operatius i assistencials. 

INT El Govern ha aprovat un acord perquè l'Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya (ISPC) i la Universitat d'Umea (Suècia) col·laborin en seguretat 

pública. El Govern ha aprovat la subscripció d'un acord marc de col·laboració entre 

l'ISPC i la Unitat per a la Formació de la Policia de la Universitat d'Umea per 

cooperar en l'àmbit de la formació i la recerca en el camp de la seguretat pública. 

Les dues institucions, que cooperen des de l'any 2010, col·laboraran en l'àmbit de la 

formació i la recerca en la seguretat pública. 

INT S'ha obert una oficina conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia 

Urbana al districte de Ciutat Vella de Barcelona (Barcelonès). El nou 

equipament, adquirit per l'Ajuntament de Barcelona, permetrà atendre peticions, 

consultes i denúncies adreçades a tots dos cossos policials. Tot i que els Mossos 

d'Esquadra i la Guàrdia Urbana depenen de dues administracions diferents, es 

pretén actuar coordinadament, bo i respectant les competències de cadascuna, tal i 

com ja s'està fent en els darrers anys, en què s'han potenciat les patrulles mixtes i 

s'ha aconseguit fer disminuir els fets delictius a tots els districtes de la ciutat. 

INT Interior ha posat en marxa una aplicació 112 per a turistes. Permet la 

comunicació de tota mena d'emergències a estrangers sense necessitat d'una 
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comunicació verbal, sinó a través d'una sèrie d'icones. Està pensat per aquells 

visitants que no sàpiguen les cinc llengües en les quals el 112 presta servei (català, 

castellà, anglès, francès i alemany). 

INT L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya forma els Mossos d'Esquadra en 

el llenguatge de signes. L'objectiu del curs és dotar els alumnes d'uns 

coneixements bàsics en relació amb la sordesa, les persones sordes i la introducció 

a la Llengua de Signes Catalana i aprendre vocabulari bàsic per establir una millor 

relació amb les persones sordes. 

INT Interior lliurarà armilles interiors a tots els agents del cos dels Mossos 

d'Esquadra. En els propers quatre anys s'adquiriran 17.066 armilles interiors de 

doble ús, ja que compten també amb una funda exterior que s'utilitzarà quan el 

servei ho requereixi. Amb aquesta decisió, l'any 2017 tots els membres del cos de 

Mossos disposaran d'aquest nou equipament. Són armilles interiors antibala, antitall 

i antipunxada, que disposen d'una funda exterior logotipada en funció del servei que 

s'utilitzarà quan sigui necessari. 

INT S'ha inaugurat el nou Grau en seguretat i l'adscripció de l'Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya a la Universitat de Barcelona. Els nous estudis ofereixen 

una visió holística de la seguretat i creen un perfil propi, un professional que 

interactua amb els actors existents en aquest àmbit, amb capacitat per integrar les 

diferents perspectives. Els destinataris del nou grau són els estudiants que hagin 

acabat els estudis de batxillerat i professionals de la seguretat (policies, bombers, 

protecció civil, seguretat privada, seguretat corporativa, seguretat internacional, 

etc.). 

 

Reduir els índexs del nombre de víctimes mortals i de ferits amb seqüeles de per vida 
en accidents de trànsit, fomentant la mobilitat segura i responsable 
 

INT El Govern ha creat l'Observatori per a la Seguretat Viària amb l'objectiu de 

reduir la sinistralitat a la xarxa viària catalana. Té com a objectiu central 

contribuir a la reducció del 50% de la sinistralitat mortal l'any 2020 respecte del 2010 

i del 40% de ferits greus amb seqüeles permanents en aquest mateix període així 

com assolir la sinistralitat zero en l'horitzó 2050, d'acord amb el Pla Estratègic de 

Seguretat Viària 2014-2020. L'Observatori esdevindrà un gran banc d'intercanvi de 

dades, d'anàlisi i d'investigació relacionat amb el trànsit i la seguretat viària i actuarà 

també com un òrgan col·legiat de consulta, col·laboració i participació, amb la 

finalitat d'impulsar les polítiques de seguretat viària. 

INT El Govern ha aprovat el Programa d'activitats anual per a la seguretat viària 

amb l'objectiu de reduir la mortalitat a les carreteres catalanes. El Programa 

segueix les línies estratègiques del Pla de Seguretat viària 2014-2016 per reduir fins 

al 30% les víctimes mortals per sinistres enregistrades el 2010. Les accions 

desenvolupades pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya en el 

marc del Programa d'activitats per a la seguretat viària 2015 tenen un pressupost de 

158 milions d'euros. 
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INT El Govern ha aprovat el Pla de seguretat viària de Catalunya 2014-2016. Es 

tracta d'un Pla triennal, que té com a objectiu reduir la sinistralitat viària, com a 

mínim, fins al 30% dels morts enregistrats l'any 2010. Consta de més d'un centenar 

d'accions destinades a complir amb l'objectiu de la Unió Europea de reduir a la 

meitat les víctimes mortals de trànsit l'any 2020. 

INT Aprovació del Pla Estratègic 2014-2020 en seguretat viària. El Pla Estratègic 

defineix les bases per elaborar els futurs plans de seguretat viària, amb l'objectiu de 

reduir, respecte el 2010, el 50% de la mortalitat en les carreteres, el 40% de la 

sinistralitat greu i el 60% de la mortalitat en infants. 

INT El Govern ha aprovat el Programa d'activitats per a la seguretat viària a 

Catalunya del 2014 amb l'objectiu de reduir la mortalitat a les carreteres. 

Aquest document és la primera concreció anual del Pla de seguretat viària 2014-

2016 i incorpora accions de diversos departaments i agents implicats en la seguretat 

viària. El programa d'activitats consta d'un total de 93 accions en 390 actuacions 

amb un pressupost de 152 milions d'euros. 

INT El Govern ha aprovat el Reglament de funcionament de les comissions de 

trànsit i de seguretat viària per millorar la col·laboració amb tots els agents 

implicats. En el text també es determina la composició, les funcions i el 

funcionament de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat 

Viària, l'ens de coordinació interdepartamental de l'Administració de la Generalitat en 

aquest àmbit. 

INT El carril bus-VAO s'obre permanentment en els dos sentits de la marxa. El carril 

bus-VAO de la C-58 està obert en els dos sentits de la marxa permanentment, les 

24 hores del dia  durant tot  l'any, per a tots aquells vehicles que actualment estan 

autoritzats a utilitzar-lo. L'ampliació de l'horari i de disponibilitat del carril té com a 

objectiu augmentar l'ocupació mitjana dels vehicles. És una alternativa que  permet 

estalviar cues als ciutadans i augmentar el  seu confort en la conducció. Des de la 

implantació d'aquesta mesura s'ha augmentat el seu trànsit en un 93% i, en el cas 

dels autobusos, en un 115%. S'ha guanyat eficiència en una infraestructura que fins 

ara havia estat poc utilitzada.  

INT Balanç positiu de la mortalitat a les carreteres catalanes: baixa un 13,4% el 

2013. Es tracta del millor resultat des que es tenen registres: hi ha hagut 168 morts, 

26 menys respecte dels 194 de l'any anterior. També s'ha de destacar la millora en 

el cas dels ferits greus, ja que dels 983 de 2012 s'ha passat als 906 de 2013, amb 

un decrement del 7,8%. 

INT L'SCT crea un grup de treball per frenar la mortalitat dels motoristes a 

Catalunya. El Servei Català de Trànsit vol debatre i aplicar solucions que permetin 

assolir una reducció de la sinistralitat entre els motoristes i acomplir el nou objectiu 

de reducció del 50% de morts que fixa la Unió Europea per al 2020. 

INT El Servei Català de Trànsit (SCT) oferirà cursos de conducció gratuïts de 

motocicleta de 125 cc a joves a partir de 16 anys. L'SCT posa en marxa aquesta 

iniciativa de training de motocicletes tenint en compte el mandat sorgit del Pla 
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Estratègic 2014-2020, que estableix la protecció dels usuaris de la mobilitat, sobretot 

dels col·lectius vulnerables. Com a objectiu específic en el Pla Estratègic, d'acord 

també amb la UE, es marca la reducció d'un 20% dels morts i ferits greus de 

motoristes per a l'any 2020. 

INT La velocitat variable entra en funcionament a la B-20. El recorregut de 6,3 km té 

dues limitacions de velocitat màxima: 100 km/h i 80 km/h. El sistema de velocitat 

variable regula la velocitat a la baixa i, a la B-20, el límit mínim que indicaran els 

panells lluminosos, serà de 60 km/h.  

INT El Servei Català de Trànsit signa a Alpicat (Segrià) un conveni per a 

l'elaboració del Pla local de seguretat viària del municipi (PLSV). Amb el 

desplegament del PLSV a Alpicat, una població amb aproximadament 6.200 

habitants, es pretén aplicar mesures concretes, tant correctores com preventives, 

per tal de millorar la seguretat viària en el terme municipal, així com  mantenir i, si és 

possible reduir, la baixa sinistralitat viària amb víctimes que es registra a la localitat. 

INT Conveni entre Interior i Abertis que millorarà la seguretat ciutadana i la gestió 

del trànsit a les autopistes catalanes. L'acord de desembre de 2013 permet 

l'accés a la informació dels sistemes SRM (sistema de reconeixement de 

matrícules), que significarà un reforç de la vigilància per evitar la comissió de 

delictes a l'autopista i un intercanvi constant de dades de trànsit i informació als 

usuaris. 

INT Interior ha signat a Montmeló un conveni per a l'elaboració del Pla Local de 

Seguretat Viària del municipi (Vallès Oriental). Amb el desplegament d'aquest Pla 

a Montmeló es pretenen aplicar mesures correctives i preventives per tal de millorar 

la seguretat viària en la xarxa viària urbana del municipi, així com reduir la 

sinistralitat viària amb víctimes que s'hi registra. Montmeló ja disposa de convenis 

amb l'SCT de cessió de cinemòmetres, etilòmetres, així com de mobilitat segura, i 

en aquest sentit, l'elaboració conjunta d'aquest Pla Local de Seguretat Viària és un 

pas més del municipi en matèria de prevenció d'accident de trànsit. 

 

Garantir l'acció efectiva i coordinada dels cossos operatius per tal de donar resposta 
a les situacions d'emergència i protegir les persones i els béns 
 

INT El Govern ha presentat la Campanya Forestal 2015 al Parlament de Catalunya. 

La campanya d'aquest any està marcada principalment per la priorització dels 

esforços en el període de màxim risc (juliol-agost), les millores tecnològiques, 

modificacions organitzatives i normatives, i les noves línies de treball per, d'una 

banda, donar major capacitat de resposta i efectivitat a tots els agents humans i 

materials que lluiten contra el foc i la coordinació estreta entre els diferents 

col·lectius i cossos que intervenen en la prevenció i l'extinció dels incendis forestals; 

i de l'altra, consolidar la recuperació de l'activitat econòmica relativa als massissos 

forestals. 

INT S'ha signat un conveni entre la Generalitat i la Diputació de Barcelona en 

matèria d'incendis. En virtut d'aquest conveni, es millorarà la coordinació i els 
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procediments i protocols vinculats a un grup de treball d'estratègies de prevenció i 

extinció. El darrer conveni que es va signar entre Generalitat i Diputació de 

Barcelona va ser l'any 2005 i ara, 10 anys més tard, s'ha vist la necessitat d'elaborar 

un nou conveni per fer una actualització dels acords que ja s'han assolit. També es 

redefiniran altres acords i es deixarà la porta oberta perquè s'hi sumin d'altres 

institucions públiques, com està fent la mateixa Diputació de Barcelona des de fa 

anys. 

INT Interior ha signat un conveni amb l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, A.I.E 

(ANAV) amb l'objectiu de millorar la seguretat, l'eficàcia i la coordinació dels 

recursos propis de les centrals nuclears i de la Direcció General de Prevenció, 

Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) en cas d'emergència. Aquest 

conveni estableix el material a disposició dels equips d'intervenció, una part dels 

quals seran cedits per ANAV als Bombers de la Generalitat. Així mateix, també 

estableix la formació tant del personal de les Centrals Nuclears com dels Bombers 

de la Generalitat. 

INT El Govern ha actualitzat el decret que regula el Cos de Bombers Voluntaris. El 

text nou introdueix modificacions en el procés per ingressar al Cos de Bombers 

Voluntaris i altres aspectes que configuren el perfil dels membres de les seccions 

Activa i Especial i estableix els límits d'edat per formar part de la Juvenil i la de 

Veterans. Des d'ara, per exemple, per formar part del Cos de Bombers Voluntaris, el 

Govern farà una convocatòria pública de places. 

INT El Govern ha aprovat el Pla d'aplicació de la recaptació del gravamen previst a 

la Llei de protecció civil de Catalunya per a l'any 2013. S'ha aprovat la destinació 

de la quantitat recaptada a través del gravamen finalista que tenen obligació de 

pagar totes aquelles activitats de les quals es puguin derivar l'activació de plans de 

protecció civil. La destinació del gravamen serà per a la implantació i el manteniment 

de recursos tecnològics i aplicacions informàtiques en el sistema de protecció civil. 

INT El Govern ha aprovat la revisió dels plans d'actuació dels cossos 

d'emergència que intervenen en  diversos plans, el Pla de protecció d'incendis 

forestals a Catalunya, INFOCAT, així com el pla d'allaus, ALLAUCAT, i 

d'emergències sísmiques, SISMICAT, i el pla d'emergències per accidents en 

el transport de mercaderies perilloses, TRANSCAT. La revisió afecta les 

actuacions dels Bombers de la Generalitat, del Servei d'Emergències Mèdiques 

(SEM) i dels Mossos d'Esquadra tot incidint en la seva coordinació. S'introduiran 

també nous criteris per afavorir la coordinació interadministrativa. 

INT La Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat 89 nous plans 

d'emergència municipals. A més, s'han revisat els plans especials de Protecció 

Civil per inundacions INUNCAT, per contaminació marina CAMCAT i per risc químic 

PLASEQCAT. 

INT Els Bombers de la Generalitat han posat en marxa la campanya de Seguretat a 

la llar orientada sobretot als col·lectius més vulnerables, en especial a la gent 

gran. Set de les catorze víctimes mortals en incendis a la llar el 2014 tenien més de 

70 anys. Aquesta constatació ha estat objecte d'estudi pels tècnics del Servei de 
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Prevenció dels Bombers de la Generalitat i els ha dut a encetar diverses línies 

d'actuació amb altres institucions, per tal d'arribar millor i de forma més directa a 

aquest col·lectiu, un dels més vulnerables de la nostra societat. 

JUS S'ha signat el Protocol de protecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans 

a Catalunya. Aquest Protocol, signat el mes de setembre de 2013, estableix les 

pautes i mecanismes d'actuació coordinada entre les diferents institucions signants 

per tal de detectar, identificar i donar assistència i protecció a les víctimes de tràfic 

d'éssers humans a Catalunya.   

INT Interior i Telefónica han signat un conveni amb l'Associació de 

Laringectomitzats i Mutilats de la Veu a Lleida per fer més accessible el telèfon 

d'emergències 112. S'ofereix una nova APP que es basarà en pictogrames de les 

principals i més comunes emergències que fan que els ciutadans truquin al telèfon 

d'emergències 112. 

INT S'ha creat l'Oficina d'atenció a les famílies de persones desaparegudes. Ha 

constituït una iniciativa pionera a l'Estat espanyol, atesa la seva orientació de suport 

integral i el tracte personalitzat i proactiu sobre l'estat i l'evolució de les 

investigacions. La investigació policial de la persona desapareguda és un treball de 

recerca que es fa en coordinació amb la resta de cossos de seguretat. En 

funcionament des de l'abril de 2014. 

INT Interior ha codificat les edificacions aïllades d'Osona per garantir la celeritat 

en casos d'emergència. Interior i el Consell Comarcal d'Osona han signat un 

conveni de col·laboració que té per objecte la implantació a la comarca d'Osona de 

la codificació comuna de les edificacions aïllades del Sistema d'Informació 

Geogràfica d'Emergències i Seguretat de Catalunya (SIGESCAT). Aquesta 

identificació permetrà conèixer i comunicar millor la ubicació de les edificacions 

aïllades en les actuacions en els àmbits de la seguretat i les emergències i, en cas 

de necessitat, garantir l'eficàcia i la celeritat en l'actuació dels serveis operatius. 

INT Protecció Civil ha unificat en un sol tràmit l'elaboració per part dels 

ajuntaments dels Plans d'Actuació Municipals de Protecció Civil. Els 

ajuntaments podran, amb una única tramitació administrativa i amb una sola 

aprovació pel Ple municipal, complir amb les seves obligacions respecte l'adaptació 

de la normativa municipal en matèria de protecció civil. 

INT Interior adhereix Creu Roja a la Xarxa RESCAT d'emergències de la 

Generalitat. La Creu Roja es dotarà de 50 terminals mòbils de la xarxa RESCAT per 

instal·lar en els seus vehicles i equips destinats a emergències: 20 d'ells cedits 

directament pel Departament d'Interior i 30 més adquirits per una subvenció de 

Protecció Civil de la Generalitat. 

INT El Govern ha aprovat la revisió del NEUCAT, que millora la planificació i la 

resposta a les emergències per nevades. Neucat és un dels deu plans especials 

de què disposa el Govern de la Generalitat, juntament amb els plans per al sector 

químic, els incendis forestals, les inundacions o la contaminació d'aigües marines, 

entre d'altres. 
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INT S'ha inaugurat el nou parc de Bombers d'Olot (Garrotxa). El nou parc ocupa una 

superfície de 1.822,33 m2 construïts i acull també una helisuperfície que serà 

compartida amb l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i els Mossos d'Esquadra. 

INT Els parcs de Bombers Voluntaris d'Alp (Cerdanya) i de Vila-rodona (Alt Camp), 

tornen a estar plenament operatius. Per una banda, amb el parc de bombers 

d'Alp, i gràcies a la iniciativa de l'Ajuntament, s'ha arribat a un compromís de millora 

de les instal·lacions amb els municipis de la zona i la DGPEIS. Per altra banda, els 

bombers del parc de Vila-rodona disposen d'un camió de substitució, fins que no 

finalitzi la reparació del camió accidentat. 

INT Els Mossos d'Esquadra han augmentat la prevenció i han reforçat la seguretat 

en les zones costaneres durant l'estiu. La Policia de la Generalitat- Mossos 

d'Esquadra han reforçat durant els mesos d'estiu la presència policial als municipis 

turístics de Catalunya. La metodologia ha estat la mateixa que es va utilitzar el 2013 

i que va permetre reduir un 9,7% els delictes a turistes i, entre els quals destaca la 

disminució de l'11% dels furts. El model del reforç policial té dues grans vessants: 

per una banda, la redistribució de les plantilles de seguretat ciutadana per 

incrementar el nombre d'efectius a municipis de costa i, per altra banda, la 

incorporació de les Àrees Regionals de Recursos Operatius i la Brigada Mòbil que 

fan tasques de seguretat ciutadana.  

INT Interior i la Diputació de Tarragona han signat un conveni de col·laboració en 

matèria de formació en Protecció Civil a les entitats locals. Es tracta d'una 

aposta de la Diputació i d'Interior per dotar les alcaldies i tota l'estructura de les 

entitats locals tarragonines de les eines per a una bona gestió de la protecció civil i 

les emergències. És el segon conveni d'aquestes característiques que se signa i que 

es preveu estendre a les quatre diputacions. 

INT Reforços per a la campanya forestal 2014. El Govern ha autoritzat la contractació 

dels recursos humans necessaris per cobrir un total de 842 llocs de treball. 

L'operatiu d'extinció d'incendis per a la campanya d'estiu s'incrementa amb la 

incorporació de 842 efectius més, 576 dels quals són auxiliars d'ofici forestal AOFS i 

la resta es reparteixen entre conductors, operadors de sala, periodistes, i guaites 

(98), entre altres.  

INT El telèfon d'emergències 112 Catalunya obté tres premis europeus:  premi 

Outstanding Emergency Call Centre i els  premis als ContactCenter Awards 

per l'APP per a persones sordes i pel desenvolupament tecnològic en l'atenció 

al ciutadà, tots ells en reconeixement al bon servei en l'atenció al ciutadà. El 

jurat de l'EENA ha premiat la candidatura catalana, que en el procés final  competia 

amb les candidatures dels telèfons 112 de València, regió de Llombardia i República 

Txeca, basant-se en la qualitat del servei del telèfon únic que integra tots els cossos 

d'emergències a Catalunya, el bon funcionament integrat de les dues sales del 112 i 

els procediments interns que disminueixen les anomenades trucades buides i la 

rapidesa en l'atenció al ciutadà. 

INT L'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPCC) de l'Institut de 

Seguretat Pública formen bombers europeus en foc tècnic. L'Escola de 
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Bombers ha acollit vint bombers anglesos i danesos per formar-los en la tècnica de 

les cremes prescrites. Els formadors de l'EBPCC han estat bombers de la 

Generalitat, que són un referent per a d'altres cossos de bombers.  

INT Creació d'un nou web d'informació de les platges amb millor servei de 

vigilància. Al web s'informa de la situació d'un total de 236 platges catalanes i es 

mostra en temps real quina bandera hi oneja en cada moment. 

INT Bon funcionament del 112 durant el primer any com a telèfon únic 

d'emergències i manteniment d'aquesta tendència durant el 2014. Des de 

l'octubre del 2012 al setembre del 2013, el 112 va atendre 2.887.758 trucades. El 

juliol va ser el mes amb major nombre de trucades gestionades (284.416). S'ha de 

dir que el 112 Catalunya ha atès més de 245.000 trucades el primer trimestre de 

l'any 2014, un 2,17% més respecte al mateix període del 2013. 

INT El Departament d'Interior i la Diputació de Lleida han signat un conveni de 

col·laboració en matèria de formació en protecció civil a les entitats locals. 

L'acord permetrà acostar al territori la formació especialitzada en protecció civil a 

càrrecs electes del govern municipal i oposició, tècnics municipals, policies 

municipals, membres de les brigades municipals, agutzils, etc. La intenció del 

Departament és ampliar aquesta col·laboració a les quatre diputacions amb sengles 

convenis. 

INT Interior i el Síndic de l'Aran han signat dos convenis en matèria de protecció 

civil i extinció d'incendis. El conveni de protecció civil regula la col·laboració en 

matèria de planificació, detecció i avisos en situació d'emergència i reforça la 

coordinació entre el CECAT i el Conselh Generau d'Aran, que posarà a disposició 

del consell un tècnic de protecció civil. També s'ha signat la renovació del conveni 

d'extinció d'incendis i salvaments. 

INT Nova aplicació que garanteix l'accés dels sords al 112. El servei serà exclusiu 

per a les persones sordes, que estaran geolocalitzades i funcionarà per 

pictogrames. 

 

Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial amb un 
model sostenible econòmicament 
 

TES El Departament i Renfe han posat en servei el tren turístic Sunrail a l'Alt 

Empordà. El tren turístic Sunrail neix de l'acord del Pla d'acció entre Renfe i la 

Generalitat per reforçar els serveis entre les principals ciutats de l'Alt Empordà 

durant la temporada estival. Amb aquest reforç especial es pretén millorar les 

connexions entre les destinacions culturals i de platja de les localitats de Figueres, 

Vilajuïga, Llançà, Colera i Portbou. El bitllet Sunrail inclou el bitllet d'anada i tornada 

en un dia per 3 euros amb un descompte de més del 50%. 

TES Temporada 2013 del Tren dels Llacs (Segrià, Noguera i Pallars Jussà). La 

Direcció General de Turisme de la Generalitat, FGC, l'ATM de l'Àrea de Lleida i la 

Diputació de Lleida han impulsat la prestació del servei del tren turístic el 2013, que 

ja és la 5a temporada que funciona. Aquest tren històric ha ofert 23 circulacions, 
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amb un cost previst de 170.000 euros, finançats per la Generalitat (50%), la 

Diputació (37,5%) i l'ATM (12,5%). 

TES Nou Pla de dinamització econòmica per a les estacions de la línia de tren de la 

Pobla. Es traurà a concurs la concessió de diferents edificis que hi ha actualment en 

desús en algunes estacions per tal que es puguin reformar i s'hi puguin obrir negocis 

vinculats amb l'activitat turística. 

TES "On anem?" Nova oferta per al lleure que destaca els punts d'interès turístic 

de la xarxa de Ferrocarrils. Aquest nou producte forma part del pla estratègic que 

està duent a terme FGC amb entitats i ajuntaments de la seva àrea d'influència, 

establint convenis i acords comercials per tal de crear vincles informatius i, si 

s'escau, bitllets combinats. 
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Eix 3. Transició nacional i dret a decidir 

Impulsar les accions necessàries per fer efectiva una consulta al poble de Catalunya 
per a que pugui decidir el seu futur col·lectiu 
 

PRE El president ha anunciat la convocatòria d'eleccions anticipades per al pròxim 

27 de setembre, amb un full de ruta compartit. Ha explicat que s'ha consensuat el 

fet de "reafirmar l'acord de legislatura", prioritzant l'impuls de programes de contingut 

social i educatiu. El president també ha destacat que es "reiniciaran les converses 

per assegurar que el pressupost del 2015 es pugui aprovar" i que es farà "el màxim 

esforç per crear entesa" en aquest àmbit. 

PRE El president ha anunciat el seu full de ruta en la conferència "Després del 9-

N:Temps de decidir, temps de sumar". Proposa configurar "una llista àmplia", 

integrada per persones de la societat civil i dels partits polítics, "que obtingui la 

majoria en el Parlament  i que permeti evidenciar davant del món que Catalunya vol 

esdevenir un nou Estat". Aquesta llista "promouria unes eleccions catalanes 

constituents i un referèndum perquè els ciutadans decidissin la proclamació 

definitiva del nou Estat". El president es posa a disposició del país i afirma que pot 

"ser el primer o l'últim" d'aquesta llista i demana "generositat" als partits per 

aconseguir sumar.  

PRE Celebració del procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya el 9-N. El 

9-N ha tingut lloc el procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya amb el 

lideratge del Govern, el suport del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i la col·laboració 

de molts voluntaris. La convocatòria s'acull a marcs legals preexistents en matèria 

de participació ciutadana. Hi han participat en total 2.305.290 persones. Els 

percentatges de la votació han estat: Sí-Sí: 80,76% (1.861.753 participacions); Sí-

No: 10,07% (232.182 participacions); Sí-Blanc: 0,97% (22.466 participacions); No: 

4,54% (104.772 participacions); Blanc: 0,56% (12.986 participacions); Altres 

aportacions: 3,09% (71.131 participacions); participació a l'estranger: 13.573 

catalans han participat en els 19 punts previstos. 

PRE El Govern ha defensat davant del Tribunal Constitucional (TC) la celebració del 

9-N. El Govern ha defensat la celebració del 9-N davant el Tribunal Constitucional 

(TC). El Govern de la Generalitat ha presentat recursos davant del TC demanant 

l'aixecament de les suspensions que deriven del recurs d'inconstitucionalitat que el 

Govern central va presentar contra la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes 

no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, així com de la 

impugnació que va fer del  Decret 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de 

la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya.  El Govern de 

la Generalitat, davant la impugnació que el Govern central va fer del procés de 

participació ciutadana, va presentar escrits al·legant, entre d'altres, la inoportunitat 

jurídica d'aquesta impugnació així com de l'admissió a tràmit d'aquesta. A banda, la 

tramitació dels respectius processos de conflictivitat constitucional continua en el 

TC. 

PRE El Govern de la Generalitat demana l'aixecament de la suspensió de la Llei 
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10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres 

formes de participació ciutadana, i del Decret 129/2014. El Govern ha acordat 

personar-se en els recursos que l'Estat ha presentat en relació amb la consulta del 

9-N i sol·licita "l'immediat aixecament" de la suspensió que, de manera cautelar, ha 

dictaminat el Tribunal Constitucional (TC). El TC ha admès a tràmit els dos recursos 

presentats pel Govern espanyol i ara disposa d'un termini de cinc mesos, que poden 

ser prorrogables, per resoldre els recursos. 

PRE El president Mas ha signat el Decret 129/2014, de 27 de setembre, de 

convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de 

Catalunya. El president ha signat el decret de la consulta del 9 de novembre per 

preguntar al poble de Catalunya sobre el seu futur polític. 

PRE Aprovada la Llei de consultes populars no referendàries i participació 

ciutadana. El Parlament ha aprovat la Llei de consultes populars no referendàries i 

participació ciutadana, amb 106 vots a favor (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP i Joan 

Ignasi Elena) i 28 en contra (PPC i C's), el que significa el 78,5 per cent dels diputats 

de la cambra a favor del text. 

PRE Pacte Nacional pel Dret a Decidir (PNDD). El president Mas va encapçalar la 

reunió constituent que va tenir lloc al Parlament el juny de 2013. El Pacte aplega la 

majoria dels grups parlamentaris i una quarantena d'entitats i associacions diverses. 

El Govern s'ha compromès a facilitar la màxima informació i posar a disposició de 

les forces parlamentàries la feina que fa el Consell Assessor per a la Transició 

Nacional, i que afegeixi a la seva tasca els informes i estudis dels partits que així ho 

sol·licitin. El coordinador del Pacte, Joan Rigol, va lliurar la proposta de Manifest pel 

Dret a Decidir. El text respon a l'encàrrec del president de trobar "un punt transversal 

i comú entorn al dret a decidir" entre els participants a la reunió constituent del 

Pacte. A la segona reunió es va aprovar el document "Criteris i suggeriments per a 

les iniciatives al voltant del Pacte Nacional pel Dret a Decidir". A la tercera reunió, el 

18 de juliol de 2014, el president Mas va comunicar als assistents que a la reunió del 

30 de juliol amb el president Rajoy plantejaria el tema de la consulta i els problemes 

socials i institucionals de Catalunya. El PNDD ha rebut més de 3.000 adhesions 

d'institucions públiques, partits, sindicats, empreses i entitats diverses. La quarta 

reunió va tenir lloc l'octubre de 2014. La cinquena va donar suport al procés de 

participació del 9-N i va aprovar una resolució que feia una crida a participar-hi.    

PRE El president Mas anuncia l'acord entre CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP sobre la 

pregunta de la consulta al poble de Catalunya a decidir el seu futur i la data en 

què s'ha de celebrar. La consulta es convoca pel 9 de novembre de 2014 i tindrà 

una pregunta amb dos apartats: "Vol que Catalunya esdevingui un Estat" i, en cas 

de resposta afirmativa, "Vol que aquest Estat sigui independent?".  

PRE El Parlament aprova la 'Declaració de sobirania i del dret a decidir'. La 

Declaració proclama que 'el poble de Catalunya té, per raons de legitimitat 

democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà'. L'acord es basa en els 

principis de Sobirania, Legitimitat democràtica, Transparència, Diàleg, Cohesió 

social, Europeisme, Legalitat, Paper principal del Parlament i Participació. La voten a 
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favor CiU, ERC, ICV-EUiA i 1 diputat de la CUP (85 vots), en contra PP, PSC i C's 

(41 vots), amb 2 abstencions. 5 diputats del PSC no participen a la votació. 

PRE El Govern ofereix suport al Parlament de Catalunya en la defensa jurídica de la 

Declaració de sobirania. Aprova un acord on deixa clar que la Declaració de 

sobirania és una expressió de la llibertat política que el Parlament exerceix en el 

marc del caràcter democràtic i plural del sistema polític i institucional vigent.  

PRE El Ple del Parlament ha acordat demanar al Congrés dels Diputats la delegació 

a la Generalitat de la competència per convocar el referèndum. El Ple va 

aprovar el dia 16 de gener presentar al Congrés dels Diputats la proposició de llei 

orgànica de delegació a la Generalitat de la competència per autoritzar, convocar i 

celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, amb 87 vots a favor, 43 

en contra i 3 abstencions. Acabat el Ple, la presidenta de Cambra va enviar al 

president del Congrés la proposició de llei orgànica.  

PRE El Parlament ha aprovat la 'Resolució sobre la iniciació d'un diàleg amb el 

Govern de l'Estat per  fer possible la celebració d'una consulta sobre el futur 

de Catalunya sobre el dret a decidir' el 13 de març de 2013. S'insta el Govern de 

la Generalitat a "iniciar un diàleg amb el Govern de l'Estat per tal de possibilitar la 

celebració d'una consulta a la ciutadania catalana per decidir sobre el seu futur". 

Han votat a favor els diputats de CiU, ERC, PSC i ICV-EUiA (104 vots), en contra els 

diputats del PPC i C's (27 vots ) i els 3 diputats de la CUP s'han abstingut. És el 

segon cop en aquesta legislatura que el Parlament vota una resolució pel dret de 

decidir. 

PRE El president explica als primers ministres europeus i als responsables 

d'Exteriors de 45 països del món el procés obert sobre el futur de Catalunya. 

S'ha adreçat per carta als mandataris de la Unió Europea per fer-los partícips de 

l'ampli suport polític i popular que hi ha a Catalunya per celebrar una consulta sobre 

el seu futur. El Govern ha enviat també un memoràndum als responsables 

d'Exteriors informant-los sobre la data de la consulta i els arguments polítics que 

l'avalen. 

PRE Creada la Comissió parlamentària pel Dret a Decidir. Proposada conjuntament 

per CiU, ERC, el PSC, ICV-EUiA i la CUP (106 vots), té per objectiu estudiar i 

impulsar les iniciatives polítiques i legislatives que hauria d'adoptar el Parlament i 

analitzar totes les alternatives per poder fer efectiu el dret de decidir. 

PRE El Govern ha elaborat el document 'Estrechar lazos en libertad' amb l'objectiu 

de posar "criteris de racionalitat" en el debat sobre el dret a decidir. Amb 

aquest memoràndum respon l'informe que el ministre García Margallo va enviar als 

representants diplomàtics amb arguments del Govern espanyol sobre el procés 

sobiranista.  

PRE Celebració d'una jornada de debat sobre el dret a decidir organitzada pel 

DIPLOCAT i Sciences Po Toulouse. El conseller de la Presidència ha pronunciat la 

conferència inaugural a Tolosa de Llenguadoc, davant de polítics, acadèmics i 

societat civil d'ambdós costats dels Pirineus. El conseller ha defensat la legitimitat de 
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l'aspiració de Catalunya per ser un país "amb millors eines per garantir el progrés 

econòmic i social de Catalunya i també per tenir una millor relació amb Espanya". 

PRE El Govern acorda emprendre accions legals i polítiques per aturar la incitació a 

l'odi en la difusió de determinats continguts, a partir de l'informe rebut del 

CAC. El Govern va encarregar al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) un 

dictamen sobre l'analogia que fan alguns mitjans de comunicació entre sobiranisme i 

totalitarisme, en concret demanant-li que analitzés "la difusió de continguts on es 

comparen plantejaments democràtics amb moviments totalitaris o es fa apologia 

directa o indirecta de l'ús de la violència davant d'aquests plantejaments". El CAC 

conclou que els fragments emesos analitzats constitueixen una infracció molt greu, 

atès que de forma manifesta fomenten l'odi, el menyspreu o la discriminació per 

motius de nacionalitat o opinió. El Govern emprendrà mesures legals per la via civil i 

penal, i posarà en coneixement del Govern espanyol i de les institucions europees 

les conclusions de l'informe. 

 

Crear i desenvolupar les eines necessàries per a la realització de la consulta 
 

GRI El procés participatiu del 9-N previst per Governació ha comptat amb 1.317 

locals de participació i 6.695 meses. El nombre total de voluntaris per a la jornada 

de participació del 9-N ha estat de 40.930. Ha mobilitzat 24.930 membres de meses, 

4.834 representants de l'Administració i un dispositiu de seguretat de 9.200 policies. 

GRI Reforç de les àrees d'autogovern, processos electorals i consultes populars 

amb la reestructuració del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals. Creació de l'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern. La 

nova estructura optimitza recursos i suposarà un estalvi de 111.549,76 euros anuals. 

PRE El president de la Generalitat ha rebut les mocions dels ajuntaments catalans 

en defensa del dret a decidir. A l'acte solemne al Palau de la Generalitat han 

assistit més de 800 alcaldes dels 920 municipis que han expressat el seu suport a la 

consulta.  

GRI Estudis i treballs per tenir disponibles els instruments necessaris per 

assegurar la correcta celebració d'una consulta popular. Treballs tècnics per 

millorar les eines administratives i electròniques necessàries pel dispositiu consultiu. 

En el marc de la visita oficial al Quebec, es van realitzar contactes amb acadèmics, 

gestors governamentals i proveïdors tecnològics de les províncies d'Ontario i del 

Quebec amb la finalitat d'optimitzar la planificació i l'execució de l'operatiu de la 

consulta de 2014. 

PRE El Govern analitza l'informe sobre la sentència del Tribunal Constitucional (TC) 

i constata que la consulta pel dret a decidir té marge legal. El document destaca 

la "inconsistència" i "els esforços argumentals febles i contradictoris" de la sentència 

del TC per atribuir caràcter jurídic a la Resolució del Parlament. La sentència del TC 

no atén totes les pretensions del Govern espanyol, que aspirava a la declaració 

d'inconstitucionalitat de tota la Resolució. El TC declara que "entre les activitats de 
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preparació incloses en l'exercici del dret a decidir s'hi poden incloure qualsevol mena 

de referèndum o consulta adreçada a conèixer la voluntat dels ciutadans sobre el 

futur polític de Catalunya", sempre que "no es configuri com un referèndum 

d'autodeterminació".  

PRE Un Informe de l'Institut d'Estudis Autonòmics aporta les vies legals per 

possibilitar la realització de la consulta. L'informe estableix cinc vies per convocar 

"amb tota legitimitat jurídica" una consulta sobiranista a Catalunya. 

 

Avançar en la construcció de les estructures d'Estat 
 

PRE El Govern ha analitzat l'informe 'Crònica d'una ofensiva premeditada', que 

detalla l'estratègia de l'Estat per ofegar, limitar i laminar l'autogovern de 

Catalunya. L'informe posa de manifest la "visió monolítica i centralista de l'Estat", la 

manca de voluntat de diàleg, la "inacció" davant les propostes de Catalunya (pacte 

fiscal, dret a decidir, etc.) i "l'atac" al model educatiu català, elements que expliquen 

la voluntat d'una gran majoria dels ciutadans de decidir el futur polític del país. A 

banda d'un model de finançament injust i un dèficit fiscal anual del 8%, l'Estat ha 

obstaculitzat sistemàticament totes les iniciatives de la Generalitat per aconseguir 

nous ingressos i garantir l'estat del benestar: ha recorregut les taxes judicials, l'euro 

per recepta o l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, i ha presentat fins a 

19 recursos contra normes com el model català de comerç o el decret de pobresa 

energètica. El Govern espanyol deu 3.967 milions d'euros a la Generalitat per 

l'incompliment de la DA3 de l'Estatut. Entre 2009 i 2014 ha reduït un 71% la inversió 

a Catalunya, 22 punts per sobre de la mitjana espanyola. En 3 anys l'Estat ha 

retallat 240 milions d'euros a Catalunya de la Llei de la dependència, que haurien 

permès incloure 26.500 persones al sistema de protecció. Des de 2010 ha reduït un 

98% les transferències finalistes a ensenyament i han caigut un 60% els fons per a 

polítiques actives d'ocupació. 

ECO El Govern ha presentat l'informe dels experts sobre el nou model 

d'Administració Tributària per a Catalunya, basat en la cooperació i la 

confiança amb el ciutadà. L'estudi recull els treballs realitzats per més de 100 

acadèmics i professionals de l'àmbit públic i privat de la fiscalitat a Catalunya, 

coordinats pel director del programa per a la definició d'un nou model d'administració 

tributària de Catalunya, Joan Iglesias, i es basa en les millors pràctiques 

internacionals. El nou model aposta per la fiscalitat intel·ligent o smart tax que gira 

entorn de les noves tecnologies, la millora dels serveis al contribuent i l'eficiència i la 

transparència de l'administració. Els experts aposten per un model com el de Suècia 

o Austràlia que prioritza la cooperació amb el contribuent i lluny del model clàssic 

vigent avui a Espanya que es basa en el control i el càstig. 

PRE El president ha presentat les línies d'acció política per als propers mesos: deu 

projectes estratègics d'acció de govern i per a la transició nacional. Aquests 

projectes són: 1. Projectes urgents per a la creació d'ocupació; 2. Polítiques 

innovadores al servei del teixit industrial i empresarial català; 3. Pla per a la lluita 
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contra la pobresa i per a la inclusió social; 4. Pla de suport a les famílies i mesures 

per reforçar l'estat del benestar: salut, benestar social i habitatge; 5. Aposta per 

l'ensenyament i la cultura, pilars d'un país cohesionat; 6. Desplegament de la Llei de 

la transparència, accés a la informació pública i bon govern; 7. Impuls de la Llei per 

a la no-discriminació; 8. Pla executiu per a la preparació d'estructures d'estat (Impuls 

al desplegament de la hisenda pròpia, i Pla i disseny de l'administració i la tresoreria 

de la seguretat social catalana); 9. Reforç i consolidació de l'acció exterior; i 10. Pla 

d'infraestructures estratègiques.      

PRE El Govern ha nomenat dos comissionats, un per implementar les noves 

mesures de transparència, que dependrà de Governació (Núria Bassols), i un 

altre per al desplegament de les estructures d'estat (Carles Viver Pi-Sunyer). El 

comissionat per al desplegament de les estructures d'estat dependrà de Presidència 

i tindrà com a funcions elaborar un pla executiu que permeti fer balanç de les 

estructures d'estat disponibles i les necessàries; identificar les accions preparatòries 

i les mesures a implementar per a la constitució de les estructures d'estat; planificar i 

coordinar les actuacions a dur a terme per part dels departaments i òrgans i entitats 

de la Generalitat i coordinar amb el CATN l'elaboració del pla executiu. 

PRE S'ha presentat el 'Llibre blanc sobre la Transició Nacional de Catalunya', que 

recull tots els informes elaborats pel Consell Assessor per a la Transició 

Nacional. En total l'organisme assessor ha elaborat 18 informes. 

ECO Tributs de Catalunya estén el servei de recaptació executiva a 167 oficines de 

la xarxa. Els ens que conformen la xarxa Tributs de Catalunya (l'Agència Tributària 

de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) han signat 

un conveni de col·laboració que permet a 167 oficines de la xarxa realitzar tasques 

de recaptació executiva, és a dir, recaptar aquells ingressos de dret públic 

(impostos, taxes, sancions, multes) que no han estat satisfets a l'Administració de 

forma voluntària.   Es preveu que a finals d'aquest any la xarxa catalana pugui 

assumir el 50% dels deutes en període executiu, que fins ara gestionava l'Estat.       

ECO El Govern modifica el marc legislatiu de l'ICF per adequar-lo a la normativa 

europea vigent per a les entitats financeres. El Consell Executiu ha aprovat un 

Decret Llei que modifica parcialment i actualitza el Text refós de la Llei de l'Institut 

Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002 de 24 de desembre. 

Mitjançant aquesta modificació es formalitza el sotmetiment de l'ICF a la normativa 

europea per a les entitats financeres i es reforça la seva independència envers 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'acord amb els requeriments dels 

reguladors europeus i a la realitat orgànica i jurídica de l'entitat.  Pel què fa a la 

governança, s'assegura la independència de l'entitat a través d'uns òrgans de 

govern formats majoritàriament per independents, i preveu la creació de totes 

aquelles comissions i comitès que es requereixin d'acord amb la normativa pròpia de 

les entitats de crèdit. A més, es reforça l'autonomia pressupostària de l'entitat 

respecte de la Generalitat, la qual únicament establirà el seu límit màxim 

d'endeutament anual a les respectives lleis de pressupostos.  En paral·lel a 

l'adequació legislativa, l'ICF també ha finalitzat el procés intern d'adaptació als 

requeriments dels reguladors amb l'objectiu d'equiparar-se a la resta del sector 
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financer.   

ECO L'ICF està treballant per tal d'adaptar, adequar i homologar la seva operativa, 

procediments, normativa i governança per tal de poder operar com a Entitat de 

Crèdit en el marc de la Unió Bancària Europea. D'aquesta manera podrà 

consolidar i potenciar el seu paper com a instrument de suport al teixit empresarial i 

a l'economia productiva.  

ECO Posada en marxa de "Tributs de Catalunya". La xarxa d'oficines de Tributs de 

Catalunya ha començat a desplegar-se el primer trimestre de 2014 per tot el territori 

català, amb l'objectiu d'oferir un servei de finestreta única pel que fa als tributs  -

propis i cedits per l'Estat- gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), 

així com els tributs d'àmbit local que gestionen les diputacions. Tributs de Catalunya 

neix amb un potencial de 1.399 empleats públics i amb una xarxa de 152 oficines 

tributàries, tot i que de moment n'hi ha 92 d'interconnectades. A més a més, s'han 

posat en marxa sengles proves pilot d'actuacions de recaptació executiva en 

col·laboració amb les diputacions de Barcelona, Tarragona i Lleida, com a primer 

pas perquè Tributs de Caralunya efectuï la recaptació dels deutes tributaris i de dret 

públic dels que siguin titulars les administracions i entitats públiques catalanes, 

deixant d'encarregar aquesta gestió a l'Estat. 

ECO L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i l'Ajuntament de Barcelona han 

signat un conveni marc, mitjançant el qual el consistori s'integra a la xarxa 

Tributs de Catalunya . Tributs de Catalunya es va instaurar l'any passat amb 

participació inicial de la Generalitat i de les quatre diputacions catalanes. Aquesta 

xarxa actua com una finestreta única on els ciutadans poden realitzar indistintament 

tràmits sobre els tributs d'àmbit local i els gestionats per l'ATC. L'acord també 

suposa la incorporació de dues oficines a la xarxa de Tributs de Catalunya, que 

passa a comptar amb 92 punts d'atenció al contribuent. 

ECO Aprovació de la llei d'ordenació dels cossos d'adscripció exclusiva a l'Agència 

Tributària de Catalunya (ATC). El text, que avança en el desplegament de 

l'Agència tributària catalana, planifica el creixement ordenat dels recursos humans 

necessaris per assumir la plena aplicació de tots els tributs suportats a Catalunya.   

La nova llei renova l'estructura organitzativa de l'Agència en crear el Cos Superior 

d'Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera, la futura 

estructura de l'Agència catalana es recolzarà en dos cossos tributaris: el Cos 

Superior d'Inspectors Tributaris i el  Cos Tècnic de Gestors Tributaris (creat el 2014).   

ECO L'Agència Tributària de Catalunya ha convocat 24 places per crear el primer 

cos tècnic de gestors tributaris de Catalunya. Amb la creació d'aquest cos, 

prevista a la Llei d'acompanyament dels Pressupostos 2014, s'amplia l'estructura de 

l'ATC i se la dota de l'equip humà necessari per dur a terme la recaptació executiva 

dels tributs propis i cedits. Així mateix, els nous tècnics també s'encarregaran de 

dissenyar el desenvolupament de la futura agència tributària catalana. El concurs -

iniciat a l'abril del 2014- s'obre a funcionaris de la Generalitat i d'altres 

administracions públiques amb experiència en matèria tributària. 

ECO La Generalitat ha convocat el procés selectiu exclusiu de promoció interna per 
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proveir 18 places de l'escala d'inspecció tributària del cos superior d'inspecció 

i tècnica tributària (subgrup A1). L'Agència Tributària de Catalunya crearà 18 

places del cos superior d'inspecció tècnica i tributària a les quals només podran 

optar actuals funcionaris del subgrup A1 i que acreditin una antiguitat de dos anys 

com a mínim en aquest cos i escala. Els nous efectius tindran com a objectiu 

combatre el frau fiscal i tindran potestat sancionadora en matèria tributària. El procés 

de selecció acabarà la tardor del 2015.  

ECO S'ha tornat a endegar el procés de lliurament de dades fiscals a l'Agència 

Tributària de Catalunya (ATC). Per segon any consecutiu, els ciutadans amb 

residència fiscal a Catalunya poden lliurar voluntàriament la seva informació fiscal de 

l'IRPF a l'ATC a través d'Internet o bé també presencialment a qualsevol de les 

oficines habilitades de la xarxa Tributs de Catalunya. El lliurament de la declaració 

de la renda a la Generalitat no implica la seva presentació oficial, que s'ha de fer 

obligatòriament, i amb caràcter previ, a l'Agència Estatal d'Administració Tributària 

(AEAT). 

ECO L'ICF ha adjudicat a la pime catalana Nexica l'externalització del Centre de 

Processament de Dades (CPD). La licitació s'ha fet mitjançant concurs públic per a 

un període de 4 anys, prorrogable a dos més, per valor de 1,06 milions d'euros. 

L'externalització del CPD forma part del procés integral de transformació de l'ICF per 

poder operar com a entitat de crèdit en el marc de la Unió Bancària Europea. Ha de 

permetre a l'entitat complir entre d'altres, amb la normativa dels reguladors relativa a 

la seguretat informàtica, a banda de facilitar un estalvi de costos i una major 

eficiència a mig termini. 

ECO L'Agència Tributària de Catalunya ha posat en funcionament la nova oficina 

virtual que aglutina totes les funcions tributàries. L'objectiu és millorar el servei 

al contribuent i oferir nous serveis com és el pagament telemàtic de l'impost 

d'estades en establiments turístics. Fins ara, ja es podia tramitar el pagament de 

l'Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en els propers 

mesos, també es podrà fer amb la tributació sobre el joc i amb l'Impost sobre 

successions i donacions.  

ECO Aprovació del Programa per a la definició i l'assessorament de la 

implementació d'un nou model d'Administració Tributària de Catalunya. El 

programa s'emmarca en el mandat del Parlament d'aprofundir en el 

desenvolupament de les estructures d'estat bàsiques. En aquest sentit, suposa un 

nou impuls al disseny d'una Agència Tributària pròpia, que permeti la gestió, 

liquidació, recaptació, inspecció i revisió de tots els impostos i altres tributs que 

s'apliquen a Catalunya.  

ECO Creació de la Secretaria d'Hisenda per desplegar l'Administració tributària de 

Catalunya. La nova secretaria neix per reforçar les estructures de la hisenda de la 

Generalitat i portar a terme el desenvolupament de l'Administració tributària de 

Catalunya. És per això que assumeix l'Agència Tributària de Catalunya com a òrgan 

encarregat de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació dels tributs propis 

de la Generalitat i dels tributs estatals cedits.  
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PRE El Govern ha portat al TC l'ordre espanyola que regula les subvencions als ens 

locals per obres derivades de catàstrofes naturals. El Consell Executiu ha 

acordat presentar un conflicte positiu de competència davant del TC en considerar 

que la regulació espanyola vulnera les competències de la Generalitat en matèria de 

protecció civil i règim local, recollides a l'Estatut, tal com ha dictaminat també el 

Consell de Garanties Estatutàries. 

PRE El Govern es personarà davant del Tribunal Constitucional (TC) per defensar la 

normativa catalana d'equipaments comercials. D'altra banda es personarà per 

defensar la constitucionalitat de la prohibició de la fractura hidràulica a 

Catalunya i també del règim transitori de l'ICASS. El Consell Executiu ha acordat 

sol·licitar al TC que aixequi la suspensió cautelar que deixa sense efecte la 

moratòria catalana que impedeix implantar nous equipaments comercials fora de la 

trama urbana consolidada, després del nou recurs interposat pel Govern espanyol. 

El Govern també es personarà per defensar la constitucionalitat de la prohibició de 

la fractura hidràulica a Catalunya quan pugui tenir efectes negatius sobre les 

característiques geològiques, ambientals, paisatgístiques o socioeconòmiques de la 

zona i del règim transitori de l'ICASS, impugnats per l'Estat en el mateix recurs 

d'inconstitucionalitat.     

PRE El Consell Executiu va acordar interposar un recurs d'inconstitucionalitat 

contra diferents preceptes de la Llei espanyola de metrologia, en considerar 

que envaeixen les competències de la Generalitat en matèria d'indústria i 

d'energia. La norma espanyola estableix i aplica el sistema legal d'unitats de 

mesura, però tres de les seves disposicions finals modifiquen tant la Llei 21/1992, 

d'indústria, com la Llei 24/2013, del sector elèctric. Aquestes modificacions podrien 

vulnerar la capacitat normativa, executiva i supervisora de la Generalitat en 

aquestes matèries. 

PRE El Govern ha sol·licitat dictamen al CGE sobre l'ordre estatal que regula les 

bases de les subvencions adreçades als ens locals per executar obres de 

reparació o restitució derivades de catàstrofes naturals. La norma reserva al 

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la convocatòria, gestió i concessió 

dels ajuts estatals, així com el seguiment de les inversions i la verificació de la 

justificació o del reintegrament. El Govern considera que la regulació espanyola 

vulnera les competències de la Generalitat en matèria de protecció civil i règim local, 

recollides a l'Estatut. És el pas previ al plantejament d'un conflicte de competència 

davant del Tribunal Constitucional. 

PRE El Govern ha acordat sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties 

Estatutàries sobre el Reial decret llei espanyol de reforma general del sistema 

de formació per a l'ocupació en la modalitat de teleformació . S'ha demanat 

dictamen sobre l'autorització de les plataformes d'aprenentatge, l'acreditació dels 

centres que imparteixen les accions formatives i l'autorització, avaluació i seguiment 

d'aquestes accions, competències reservades a la Generalitat segons els articles 

170.1.b i 115.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. El nou projecte de llei 

espanyol de reforma general del sistema segueix atorgant funcions executives al 

Servicio Público de Empleo Estatal en teleformació, malgrat que el Tribunal 
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Constitucional ja ha fallat que s'envaïen competències de la Generalitat en dos reials 

decrets previs. 

PRE El Govern ha defensat la constitucionalitat del Comissionat per a la Transició 

Nacional davant del requeriment d'incompetència presentat per l'Estat. 

L'executiu entén que es tracta d'un requeriment preventiu, ja que no existeix cap 

vulneració de les competències del govern espanyol per portar la mesura davant del 

TC. 

PRE El Govern formula un requeriment d'incompetència a l'Estat contra l'ordre que 

regula les subvencions als ens locals per obres derivades de catàstrofes 

naturals. El Govern considera que la regulació espanyola vulnera les competències 

de la Generalitat en matèria de protecció civil i règim local, recollides a l'Estatut. El 

requeriment és el pas preceptiu previ al plantejament d'un conflicte de competència 

davant del TC. 

PRE El Govern crea el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN). L'òrgan 

ha d'assessorar l'Executiu en el procés de la consulta i en la identificació i l'impuls 

d'estructures. Està format per 14 persones de reconegut prestigi, que no percebran 

cap retribució, i presidit per Carles Viver Pi-Sunyer. La tasca del Consell s'ha 

comunicat a través d'informes i el seu pla de treball s'ha enfocat en quatre Eixos 

diferenciats: Estructures d'estat, Processos, Àmbit Econòmic i Qüestions 

específiques. S'han elaborat un total de 18 informes, que s'han aplegat en el Llibre 

Blanc de la Transició Nacional. 

PRE El Consell Assessor per a la Transició Nacional ha lliurat al Govern els 

informes: "La consulta sobre el futur polític de Catalunya", "L'Administració 

Tributària de Catalunya", "Les relacions de cooperació entre Catalunya i l'Estat 

espanyol", "Internacionalització de la consulta i del procés d'autodeterminació 

de Catalunya", i "Les tecnologies de la informació i de la comunicació a 

Catalunya". "L'Administració Tributària de Catalunya": recomana desenvolupar al 

màxim l'agència tributària catalana que ja existeix des del 2007, obtenir la màxima 

informació disponible dels contribuents i anar preparant la legislació necessària per 

establir el futur sistema tributari; "Les relacions de cooperació entre Catalunya i 

l'Estat espanyol":  subratlla que el procés de transició nacional "no té per finalitat la 

ruptura i l'aïllament de Catalunya respecte a Espanya" perquè parteix de la idea que 

"són molts els vincles individuals, afectius, culturals, històrics i econòmics entre les 

dues parts" i cal millorar la qualitat d'aquestes relacions sobre "els principis d'igualtat 

i respecte mutu"; "Internacionalització de la consulta i del procés d'autodeterminació 

de Catalunya": ofereix arguments per "justificar i legitimar la consulta davant dels 

actors internacionals, estats i mitjans internacionals"; i "Les tecnologies de la 

informació i de la comunicació a Catalunya": analitza el paper de les comunicacions 

2.0 a través de les xarxes socials al llarg del procés de transició nacional, i els 

passos que caldria seguir per transferir la titularitat de l'Estat a la Generalitat per 

"ingressar en les organitzacions internacionals que existeixen en aquests àmbits". 

PRE El Govern recorre al TC la llei espanyola que imposa la llicència federativa 

única perquè vulnera la competència exclusiva de la Generalitat en esport. 

També s'interposa recurs contra articles que envaeixen competències sobre la 
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notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions del Govern. 

PRE El Govern ha rebut l'informe del CATN "Les vies d'integració de Catalunya a la 

Unió Europea". L'informe destaca que la permanència de Catalunya a la UE està 

gairebé garantida, tot i que s'hagi de passar per un temps de transició. 

PRE El Govern ha rebut quatre nous informes del Consell Assessor per a la 

Transició Nacional: "La distribució d'actius i passius", "Política monetària 

(euro), Banc Central i supervisió del sistema financer", "L'abastament d'aigua i 

d'energia",  i "El procés constituent". "La distribució d'actius i passius" identifica 

els béns i drets, deutes i obligacions de l'Estat espanyol que s'haurien de transferir a 

un futur Estat català; "Política monetària (euro), Banc Central i supervisió del 

sistema financer" assenyala que el que seria més beneficiós per Catalunya és 

continuar utilitzant l'euro"; "L'abastament d'aigua i d'energia" conclou que Catalunya 

no tindria dificultats d'abastament renovant els actuals contractes de 

subministrament; i  "El procés constituent" analitza el procés constituent de 

Catalunya, entès com el procés que caldria obrir en cas de constituir-se en un estat 

propi i independent. 

PRE El Consell Assessor per a la Transició Nacional ha completat la seva tasca i ha 

entregat una darrera remesa de vuit informes al Govern. Els divuit informes 

que el CATN ha lliurat a l'executiu català conformaran el llibre blanc de la 

Transició Nacional. Els informes lliurats són: "Les relacions comercials entre 

Catalunya i Espanya" que posa en relleu la diversificació de les exportacions 

catalanes i dibuixa diversos escenaris de futur; "Autoritats reguladores i de la 

competència i estructures administratives exigides per la Unió Europea", que estudia 

si en una Catalunya independent es compliria ja el Dret Europeu en diferents 

matèries; "La integració a la comunitat internacional", que analitza els reptes i 

estratègies en el procés de reconeixement i integració en la comunitat internacional 

d'un eventual estat català independent; "El poder judicial i l'Administració de 

justícia"; "La seguretat social catalana", que aborda una qüestió especialment 

sensible: el del cobrament de les pensions i altres prestacions de la Seguretat 

Social; "La successió d'ordenaments i administracions", que dóna resposta a dues 

qüestions: la successió d'ordenaments i la successió d'Administracions entre l'Estat 

predecessor i l'Estat successor; "La seguretat interna i internacional de Catalunya", 

que analitza les principals estratègies i actuacions que hauria de realitzar un 

eventual Estat català independent a l'hora de garantir la seva seguretat interna i 

internacional; i "La viabilitat fiscal i financera d'una Catalunya independent", que  

conclou que, a més de representar la desaparició del dèficit fiscal (un 8% del PIB 

català de mitjana i uns 16.000 milions d'euros), aportaria un clar benefici per a la 

Generalitat al poder disposar d'uns recursos de més cada any (guany fiscal) a 

l'entorn d'un 6% del PIB català que podria tenir un efecte multiplicador rellevant 

sobre l'economia catalana. Un cop finalitzats els treballs s'ha presentat el Llibre 

blanc sobre la Transició Nacional de Catalunya que recull tots els informes 

elaborats. 

CLT Decret que regula el registre d'entitats que gestionen els drets de propietat 

intel·lectual, pas previ a la creació d'una societat de drets d'autor catalana. 
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Amb la creació del registre el febrer de 2013, el Govern dóna compliment a l'Estatut 

d'Autonomia de Catalunya i respon al compromís amb el sector cultural del país. 

JUS Justícia ha començat a treballar per tal de crear el Consell de Justícia de 

Catalunya que, entre altres funcions, tindrà la de vetllar per la independència 

judicial. Tot i que és una elaboració dificultosa atenent el marc normatiu actual i la 

sentència del TC sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, tal com va 

aprovar el Parlament en una Resolució, el Departament té en fase d'elaboració el 

projecte de Consell de Justícia de Catalunya. 

JUS El conseller de Justícia ha anunciat que els treballs sobre Llibre blanc de la 

Justícia estaran fets abans de finals de 2015. Justícia ha creat un grup de treball 

per tirar endavant el Consell de Justícia de Catalunya. S'han iniciat aquests tràmits 

perquè, a més de ser voluntat del Govern fer-ho, hi ha una Resolució del Parlament 

de Catalunya que així ho demana. 

JUS Amb l'aprovació del Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 

relatiu a obligacions i els contractes, actualment en tràmit en el Parlament, per 

part seva, el Govern ha culminat la tasca d'harmonització i codificació del dret 

civil català. Aquest procés codificador va començar l'any 2002. Durant la X 

Legislatura, arran dels projectes de llei corresponents, el Parlament ha aprovat la 

Llei 6/2015, de 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya, que té per 

objecte la primera harmonització dels diferents llibres del Codi civil i la Llei 5/2015, 

del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 

drets reals.  

JUS La tramitació de l'Avantprojecte de llei de l'Acadèmia de Catalunya tira 

endavant. Amb la creació de l'Acadèmia de Catalunya es dotarà el sistema 

acadèmic català d'una estructura d'estat similar a la d'altres països. Serà un ens que 

garantirà la cooperació entre els instituts i acadèmies del país en matèries com 

l'R+D, la indústria del coneixement i la cultura. Es pretén que l'Acadèmia sigui un 

referent del sud d'Europa en prestigi i serveis acadèmics.  

PRE El Govern s'ha reunit amb les forces parlamentàries per traslladar-los el 

contingut de la reunió amb representants del Govern de l'Estat sobre 

l'eliminació d'un dels múltiplex de Televisió de Catalunya. El secretari de 

Comunicació ha explicat les alternatives amb què el Govern català està treballant i 

que vol plantejar. Ha reiterat que es tracta d'una decisió política emmascarada en 

criteris tècnics. S'ha format un front comú entre CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA i CUP al 

Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. 

PRE S'ha celebrat l'acte central commemoratiu del Centenari de la Mancomunitat de 

Catalunya (1914-2014). Ha tingut lloc al Palau de la Generalitat el dia 6 d'abril, en 

què s'esqueia el Centenari exacte de la seva constitució. Han intervingut a l'acte el 

president Mas, els presidents de les quatre diputacions catalanes i el coordinador 

del Centenari. Hi han assistit prop de 300 persones amb una àmplia representació 

del món local.   

PRE El Govern demana la recusació del president del Tribunal Constitucional en 

diversos recursos d'inconstitucionalitat. Es considera que la seva militància 
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reconeguda en el PP l'impedeix d'actuar amb imparcialitat.  

PRE El Síndic de Greuges ha creat el Mecanisme Català per a la Prevenció de la 

Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Exercirà les 

funcions que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Llei 24/2009, del 23 de 

desembre, atribueixen al Síndic de Greuges.      
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Eix 4. Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques 

Garantir la progressivitat dels ajustos i la sostenibilitat del pressupost de la 
Generalitat amb el compromís de difusió i transparència en cada moment 
 

ECO Aprovació dels Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2015, mantenint la 

despesa social en el 71% dels recursos. Els pressupostos mantenen el 

compromís del Govern de no reduir la despesa no financera, que augmenta un 4,2% 

respecte a l'any 2014. Aquest augment respon en gran part a la recuperació de la 

paga extra dels treballadors públics i a la jornada i retribució completa del personal 

interí, amb un increment de despesa de 581 milions d'euros. Les necessitats de 

despesa se situen en 22.481 milions d'euros, incloent-hi els interessos del deute -la 

quarta partida més alta després de Salut, Ensenyament i Benestar- i l'atenció de 

compromisos de pagament per inversions efectuades en el passat. En línia amb els 

comptes anteriors, es prioritzen les partides de caràcter social, que un any més 

concentren el 71,2% dels recursos disponibles. D'altra banda, mitjançant la llei 

d'acompanyament s'han creat 8 noves taxes, se n'han modificat 32 ja existents i 

s'han fet alguns canvis en tributs propis i cedits, amb un objectiu de recaptació anual 

de 13,1 milions d'euros.   

ECO Aprovació dels pressupostos 2014, mantenint la despesa departamental i 

dedicant el 71% dels recursos a la despesa social. El Parlament ha aprovat els 

Pressupostos de la Generalitat per al 2014, així com la seva llei d'acompanyament. 

Els pressupostos del 2014 situen la despesa departamental en 20.295 milions 

d'euros, un 0,2% més que l'exercici anterior. Dues de les principals prioritats són el 

manteniment de la capacitat de despesa dels departaments i també l'èmfasi en les 

polítiques socials, que concentren el 71,1% dels recursos previstos; aquest 

percentatge arriba fins al 80,9% si es tenen en compte tots els recursos destinats a 

finançar serveis bàsics (incloent-hi els departaments d'Interior i de Justícia). La 

decisió de no ajustar la despesa departamental ha obligat al Govern a incrementar 

els ingressos (mitjançant impostos i venda de patrimoni i concessions), per així 

reduir el dèficit fins a l'objectiu del -1% fixat per l'Estat.  

ECO Aprovació de diverses mesures fiscals i de despesa des de l'inici de 

legislatura. Repetició de les mesures d'ajust en l'àmbit de les despeses de personal 

(reducció d'una paga extraordinària i paga addicional de complement específic o 

equivalent), tot i que revertida en els pressupostos 2015; increment del tipus de 

gravamen en l'impost sobre el patrimoni; modificació de l'impost sobre transmissions 

patrimonials oneroses de béns immobles; reforma de l'impost de successions per 

incrementar-ne la progressivitat; i implementació de noves figures tributàries com 

l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, els tres impostos mediambientals, 

l'impost sobre els habitatges buits o l'impost als operadors de comunicacions 

electròniques.  

ECO La Generalitat ha signat un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per establir 

el calendari de pagament del deute reconegut. D'aquesta manera, han quedat 

establertes les modalitats i els terminis en què la Generalitat abonarà tot el deute 

vençut reconegut d'exercicis tancats -2013 i anteriors- a data de 31 d'agost de 2014. 
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Així, per exemple, la Generalitat ha transferit 36,70 milions d'euros al llarg dels 

últims mesos del 2014 mitjançant el FLA destinat a atendre els pagaments pendents 

amb les corporacions locals. 

 

Realitzar una gestió innovadora i més eficient del patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya que permeti una aportació positiva a les finances de la Generalitat per una 
dobla via: generació d'ingressos extraordinaris i reducció dels costos ordinaris de 
gestió 
 

ECO Execució del "Pla de racionalització i optimització d'espais de la Generalitat de 

Catalunya". Aquest Pla transversal s'aplicarà a tots els edificis administratius 

(oficines) de la Generalitat i del seu Sector Públic amb un doble objectiu: reduir la 

despesa immobiliària a partir de la racionalització i de l'optimització dels espais de 

treball i generar ingressos extraordinaris amb l'alienació d'immobles de propietat. 

Així, s'aniran reubicant progressivament els diferents espais d'oficines a Barcelona, 

que es troben majoritàriament al centre, concentrant-los en nous edificis més grans, 

eficients i funcionals, en zones amb lloguers més competitius. Aquest és el cas del 

trasllat de l'ATC a l'edifici T del Districte 38 (Zona Franca), previst per al febrer de 

2013, que comportarà un estalvi total d'1,4 milions d'euros anuals en concepte de 

lloguers. 

ECO Venda d'immobles per 660 milions d'euros. En el primer semestre de 2015 s'han 

venut dos immobles per 63,6 milions d'euros (la Torre Muñoz -seu del Departament 

d'Empresa i Ocupació- i un edifici del carrer Sepúlveda -on es troben les oficines de 

la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals). Durant el 2014 el Govern va vendre 

21 immobles per un import total de 330,39 milions d'euros. I des de l'any 2012, s'han 

venut 40 immobles per un import total de 660 milions d'euros, que permeten 

estalviar 37 milions d'euros anuals.  

ECO La Generalitat ha convocat un concurs públic per seleccionar l'immoble on es 

concentraran dependències administratives de la Generalitat. L'edifici, que es 

llogarà per un període de 20 anys, haurà d'estar en construcció o en projecte de 

construcció, la qual cosa permetrà adequar l'espai a les necessitats de 

l'Administració; a més, es fixen altres requisits, com estar situat a l'entorn del 

Passeig de la Zona Franca de Barcelona i tenir una superfície d'entre 35.000 i 

50.000 m2. L'operació dóna resposta a les necessitats de reubicació del personal de 

la Generalitat i contribueix a la racionalització de la despesa immobiliària: la 

concentració en edificis més eficients suposarà un estalvi mínim de 40 milions 

d'euros en 20 anys gràcies als estalvis en renda i en la despesa en serveis i 

subministraments. 

ECO El Govern aprova la venda de la Torre Muñoz i d'un edifici del carrer de 

Sepúlveda per 63.575.000 euros. La societat Nadlan BCN SA, ha comprat els 

edificis que acullen, respectivament, la seu del Departament d'Empresa i Ocupació i 

les oficines de la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals. L'operació s'ha fet per 

un total de 63.575.000 euros, més impostos, un preu superior al de la segona 

subhasta, celebrada al novembre, que va quedar deserta. Des del 2012, la 
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Generalitat ha venut 40 immobles per un import total de 660 milions a través de 

venda directa o subhasta pública, el que ha permès un estalvi en concepte de 

censos i despeses de manteniment dels edificis (impostos, assegurances, 

reparacions...) que supera els 33 milions d'euros. 

ECO La Generalitat lloga un edifici que permetrà l'expansió de l'ATC i optimitzar la 

despesa immobiliària. El trasllat de l'ATC a l'edifici T del Districte 38 (Zona 

Franca), previst per al febrer del 2016, és la primera operació de reubicació del 

projecte global de concentració de dependències administratives de la Generalitat 

en aquesta zona. La reubicació de l'ATC, la renovació a la baixa del lloguer de les 

plantes superiors de l'edifici de Fontanella que es mantenen i la rescissió de 

contractes d'arrendament dels organismes de caire institucional que s'hi ubicaran, 

comportarà un estalvi total d'1,4 milions d'euros anuals en concepte de lloguers 

(sense comptabilitzar les possibles revisions de mercat). 

ECO La Generalitat ha convocat una subhasta a l'alça de dues finques, per les quals 

pretén obtenir un mínim de 4.837.600 euros. D'una banda, es subhasta una 

parcel·la de 849 m2 situada a l'àrea de Can Batlló-Magòria, de Barcelona; segons el 

Pla General Metropolità, aquesta zona té la qualificació d'espai lliure, la qual cosa 

permet l'edificació de qualsevol tipus d'habitatge o oficines. De l'altra, surt a la venda 

una finca ubicada al sector industrial Les Planes, de la Bisbal del Penedès, amb una 

superfície de 10.041 m2. 

ECO La Generalitat ha venut a l'Ajuntament de Barcelona tres edificis situats al 

municipi, en concepte de dació en pagament. Concretament ha venut l'edifici del 

carrer Via Laietana 8-10, que acollia l'antiga seu dels jutjats; la nau principal de Can 

Batlló, situada al districte de Sants Montjuïc; i l'immoble on es troba el centre 

penitenciari la Model. Les tres finques, que adquirirà el Consistori en concepte de 

dació en pagament, estan valorades en 45 milions d'euros i permetran compensar 

una part del deute que la Generalitat té contret amb l'Ajuntament, tal com preveu el 

protocol de col·laboració entre les dues administracions. 

ECO Realització d'estalvis mitjançant la compra centralitzada i gestió eficient i ús 

òptim dels edificis administratius, els vehicles de representació i la 

contractació d'assegurances. Estalvi en lloguer d'immobles; potenciació de la 

compra centralitzada (energia elèctrica, gas natural i propà, papereria, missatgeria, 

vehicles...); reducció del nombre de vehicles de representació; i pòlisses 

d'assegurances globals per a tota la Generalitat i serveis de mediació. D'altra banda, 

el Govern va aprovar el projecte de Llei de mesures fiscals i financeres per al 2014, 

preveient la creació de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya 

en un termini màxim d'un any per al seu desplegament reglamentari.   

ECO Aprovació del Decret Llei de modificació de la Llei de creació de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB), per poder assolir un acord amb l'AMB per 

crear un nou model de sanejament d'aigües residuals. El Govern ha aprovat un 

nou model per l'exercici de competències en l'àmbit de sanejament d'aigües 

residuals amb l'AMB, basat en la proximitat i el reforç de les competències de les 

administracions locals. El nou model preveu l'aportació de 800 milions d'euros a la 
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Generalitat com a compensació per les infraestructures de sanejament realitzades 

fins al moment, i la cessió d'un percentatge del cànon de l'aigua a l'AMB durant un 

període màxim de 30 anys per al manteniment i operació dels sistemes de 

sanejament. Aquest ingrés permetrà reduir part del dèficit públic, així com 

reestructurar l'endeutament de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i avançar tres 

anys, a partir del 2015, l'execució del seu pla d'inversions, valorat en 600 milions 

d'euros. 

ECO Creació i impuls d'un nou sorteig per a les festes de Nadal: la Grossa de Cap 

d'Any. El primer sorteig de la Grossa de cap d'Any, celebrat el 31 de desembre de 

2013, va vendre 25,3 milions d'euros (el 84,2% dels bitllets emesos), va destinar a 

premis 15,7 milions (el 62% de les vendes) i 5,8 milions de beneficis al Departament 

de Benestar Social i Família.  El segon sorteig, celebrat l'últim dia de l'any 2014, ha 

repartit al voltant de 12,2 milions en premis, mentre que els beneficis obtinguts (un 

mínim de 8,2 milions d'euros) aniran a projectes del Departament de Benestar Social 

i Família. 

ECO La Generalitat i "la Caixa" han signat un acord per la gestió del sòl on 

s'ubicaran els Complexos Turístics Integrats (CTI) dins de l'àmbit del CRT de 

Vila-Seca i Salou (Tarragonès). La Generalitat ha pactat amb "la Caixa" una opció 

de compra per a 18 mesos del sòl corresponent a la zona on s'ubicaran els CTI. 

Amb aquest acord, el Govern reforça el seu control sobre el projecte de 

desenvolupament dels CTI, al qual opten quatre empreses o grups d'empreses, que 

ja han superat la primera fase del concurs de llicències de casino: Melco Property 

Development Limited, BCN IR 3, SA (participada per: Veremonte i Hard Rock), BCN 

Integrated Resorts 2, SA (participada per: Instant Glory Holdings Limited -filial 

íntegrament participada per Melco- i Veremonte) i Grup Peralada. Un cop s'assignin 

les llicències, els grups adjudicataris adquiriran la propietat del terreny per a la 

construcció dels CTI. 

ECO El Govern ha iniciat el concurs públic per atorgar fins a sis llicències de 

casinos al CRT de Vila-seca i Salou. En la primera fase, el Govern ha seleccionat 

les empreses admeses a participar en el concurs: el Grup Perelada, Melco Property 

Development Limited, BCN IR 3, SA (participada per Veremonte i Hard Rock) i BCN 

Integrated Resorts 2, SA (participada per Instant Glory Holdings Limited -filial 

íntegrament participada per Melco- i Veremonte). En la segona fase es procedirà a 

la valoració de les propostes presentades pels sol·licitants admesos, on s'hauran de 

presentar els projectes definitius.   

ECO Aprovació del projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989 sobre centres 

recreatius turístics (CRT), i d'establiment de normes en matèria de tributació, 

comerç i joc. El Parlament ha aprovat aquesta modificació normativa, que permetrà 

desenvolupar activitats de joc en el CRT i pot comportar la creació en aquests 

centres de fins a 6 casinos de joc.  

ECO Aprovació de diverses normes sobre el joc. Enguany, s'ha aprovat l'actualització 

del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya mitjançant la modificació del 

Decret 240/2004 d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya, i 

l'esmena de diversos reglaments en matèria de joc, per adequar-lo a les noves 
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normatives que aprovades darrerament.   L'any 2014, el Govern va aprovar el 

Decret 27/2014 del Reglament d'apostes, que regula les apostes presencials a 

Catalunya. Anteriorment, el Govern havia aprovat la modificació del Reglament de 

casinos de joc, el Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos i 

un nou reglament per regular el pagament dels tributs sobre el joc, així com el 

Reglament de la loteria passiva, organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de 

Jocs i Apostes de la Generalitat (EAJA), que va permetre crear la Grossa de Cap 

d'Any. 

ECO El Govern ha aprovat l'actualització del catàleg de jocs i apostes autoritzats a 

Catalunya. Així, mitjançant la modificació del Decret 240/2004 d'aprovació del 

catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya, i l'esmena de diversos reglaments 

en matèria de joc, s'adequa aquest catàleg a les noves normatives que s'han 

aprovat darrerament. Una de les principals modificacions consisteix en l'adaptació 

del catàleg de jocs i apostes a la Llei 6/2014, relativa als centres recreatius i 

turístics, que autoritza fins a un màxim de 6 casinos en el centre recreatiu i turístic 

de Vila-seca i Salou, a més dels 4 ja autoritzats a Catalunya. D'altra banda, se 

suprimeixen totes les referències a les màquines recreatives de tipus A, en 

compliment de la Directiva europea de serveis, que no les considera màquines de 

joc, sinó de lleure. 

ECO El Govern ha aprovat les noves comissions per a la distribució de les loteries 

de la Generalitat. Les comissions es pagaran a NOVO LOTTERY SOLUTIONS, 

l'entitat col·laboradora que prestarà els serveis de funcionament de les loteries 

titularitat de la Generalitat a partir de l'1 d'abril de 2016, i durant un període de sis 

anys prorrogables a dos més. Concretament, serà la responsable de la distribució i 

operació dels elements i el material de joc de les loteries del canal convencional 

(Loto Ràpid, Lotto 6/49, Trio, Super 10 i Loto Express), loteria passiva (Grossa) i la 

que es comercialitza a través d'internet. Les noves comissions suposen un estalvi 

d'un 16%. 

 

Racionalitzar el sector públic instrumental de la Generalitat de Catalunya amb 
l'objectiu d'incrementar l'eficiència i l'eficàcia en la provisió de serveis públics, i 
garantir la sostenibilitat de les finances públiques 
 

TES FGC assoleix el millor índex de cobertura de la seva història i arriba al 93,18% 

l'any 2014. El nombre de viatgers ha augmentat respecte el 2013 un 2,28%, amb la 

qual cosa ha estat el millor any de la història al Metro del Vallès, que arriba a 

superar els 31 milions de viatgers. En el cas d'FGC Turisme i Muntanya, l'índex de 

cobertura assolit l'any 2014 ha arribat al 102,48%. 

PRE S'ha ratificat la dissolució del Consorci del Montsec. El Consell Executiu ha 

acordat ratificar la dissolució definitiva del Consorci del Montsec, en el marc del 

procés de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de 

l'Administració de la Generalitat, iniciada aquesta legislatura. El Consorci es va 

constituir el 2000 amb representants de la Generalitat, la Diputació de Lleida i els 

consells comarcals de la Noguera i el Pallars Jussà per treballar pel 
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desenvolupament integrat de l'àmbit turístic, social i econòmic del Montsec. 

GRI El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei 

d'organització i de funcionament de l'Administració de la Generalitat i del seu 

sector públic. Té com a objectiu racionalitzar i simplificar l'organització dels 

departaments de la Generalitat i del seu sector públic. La llei regularà els aspectes 

de l'organització de l'Administració departamental de la Generalitat, el model 

organitzatiu de les entitats que integren el sector públic de la Generalitat i altres 

aspectes, com ara els instruments per a la gestió de les organitzacions públiques. 

ECO Economia suprimeix ICF Holding per simplificar l'estructura del Grup ICF. Les 

seves funcions (gestió de capital risc) passaran a ser assumides per l'ICF. 

CLT El Govern ha aprovat l'adaptació dels Estatuts del Consell Nacional de la 

Cultura i de les Arts (CoNCA) a les lleis de racionalització del sector públic. 

Arran de l'aprovació de la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del 

sector públic per agilitar l'activitat administrativa, el CoNCA té com a funció principal 

vetllar i avaluar el suport i la promoció de la creació artística que es realitza des del 

Govern i assumeix noves funcions de control de les línies d'actuació i de suport als 

creadors. 

GRI El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures de racionalització i simplificació 

de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que permetrà 

complir, un any abans del previst, el compromís de reducció del sector públic 

en un 25%. Les mesures del nou decret refermen el compromís assumit pel Govern 

en matèria de racionalització del sector públic. Comunicació al Govern de 8 de juliol 

de 2014 de l'acompliment de l'objectiu del Govern de reduir en un 25% les entitats 

majoritàries de l'Administració de la Generalitat a 31 de desembre de 2013, respecte 

de les existents a 1 de gener de 2011. 

PRE El Govern autoritza la fusió d'organismes públics. Es tracta de TVC i Catalunya 

Ràdio en una única societat anònima i del Consorci del Circuit de Catalunya i 

Circuits de Catalunya S.L. en una sola entitat. La mesura respon a la política de 

racionalització i simplificació de les estructures del sector públic. En el primer cas a 

més té per objectiu garantir la viabilitat i la sostenibilitat del servei públic de 

comunicació que ofereix la CCMA. 

 

Avançar en el compliment del principi d'estabilitat pressupostària sens perjudici de 
dur a terme les actuacions necessàries per a un repartiment just del dèficit i sol·licitar 
a la Unió Europea i a l'Estat un repartiment equitatiu dels ajustos d'acord amb el 
repartiment dels esforços competencials 
 

ECO El Pressupost de la Generalitat tanca l'exercici 2014 amb un dèficit del 2,13% 

del PIB. El dèficit ha estat de 4.230 milions d'euros, a causa bàsicament dels baixos 

ingressos, el que suposa un percentatge del 2,13% del PIB; tanmateix, si s'inclouen 

les conseqüències d'un nombre d'operacions one-off (d'una sola vegada), el dèficit 

arriba al 2,54%. Val a dir, però, que si l'Estat hagués fixat un límit de dèficit d'acord 

als procediments previstos a la Llei d'Estabilitat espanyola, l'objectiu de dèficit 
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autoritzat per a Catalunya l'any 2014 hauria d'haver estat del 2,24%. 

ECO La Generalitat ha presentat una demanda davant del Tribunal Suprem pel 

repartiment dels objectius de dèficit. Un cop desestimat el requeriment fet al 

ministeri d'Hisenda, el Govern ha presentat una demanda al Tribunal Suprem contra 

cinc acords del Consell de Ministres,  en què es fixaven els objectius de dèficit per al 

període 2013-2016. Si la Llei s'apliqués adequadament, d'acord amb el plantejament 

de la Generalitat, els objectius de dèficit pressupostari de les comunitats autònomes 

haurien de situar-se en  el 2,5% del PIB l'any 2013, el 2,2% l'any 2014, l'1,6% l'any 

2015 i l'1,1 % l'any 2016, en comptes de la progressió establerta per l'Estat en aquell 

moment: 1,3%, 1%, 0,7% i 0,2%.  

ECO Catalunya ha votat en contra dels objectius de dèficit i de deute fins al 2018 

aprovats pel Consell de Política Fiscal i Financera. Ha estat una de les 

comunitats autònomes que ha mostrat la seva disconformitat amb els objectius de 

dèficit públic fixats per l'Estat (l'1% pel 2014; el 0,7% pel 2015; el 0,3% pel 2016; el 

0,1% el 2017; arribant el 2018 a l'equilibri pressupostari).    

ECO Economia intenta que l'AIREF que es pronunciï sobre la distribució de 

l'objectiu de dèficit entre els diferents nivells d'administració a Espanya. En el 

CPFF de finals de juliol de 2015, 10 autonomies han sol·licitat que es demani un 

estudi a l'Autoritat Fiscal Independent (AIREF) sobre la distribució vertical del dèficit 

públic, però el MINHAP ha utilitzat el seu vot de qualitat per impedir-ho.   

Prèviament, a finals del 2014, i en resposta a un informe publicat per l'AIREF, el 

Conseller s'havia adreçat al president de la institució per demanar-li que es 

pronunciés sobre aquest tema. 

ECO Reprogramació d'encàrrecs de diverses obres encarregades a 

Infraestuctures.cat. Es tracta d'obres en matèria d'infraestructura penitenciària i 

judicial, carreteres i millora de la seguretat viària, centres educatius i universitaris i 

infraestructura sanitària. La reprogramació es fa actualitzant el Pla 

Economicofinancer en funció tant del seu ritme d'execució, la seva necessitat i la 

seva priorització d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. 

ECO El Govern ha assolit l'any 2013 un dèficit de l'1,96% del PIB, en línia amb el 

ritme de consolidació fiscal que recomana la UE. Durant els anys 2011, 2012 i 

2013 Catalunya ha reduït el seu dèficit a menys de la meitat, del 4,59% a l'1,97% del 

PIB, és a dir, un 57%, la qual cosa suposa una reducció de més de 5.000 milions 

d'euros en només tres anys.  

 

Dissenyar un espai fiscal català que sigui el més just per als ciutadans i eficient per a 
la nostra economia 
 

ECO Creació de l'impost sobre els habitatges buits. El nou gravamen afectarà els 

pisos propietat d'entitats financeres que portin almenys dos anys buits i estiguin 

situats en els 72 municipis amb demanda acreditada d'habitatge, amb l'objectiu de 

reduir-ne el nombre i potenciar el lloguer social, especialment en el cas de la 

important bossa d'habitatges propietat d'entitats financeres. Les persones físiques, 
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les administracions públiques i les entitats del tercer sector de la xarxa d'inclusió 

social estaran exemptes de l'aplicació d'aquest gravamen. 

ECO Creació de tres nous impostos mediambientals. El Parlament aprova la llei de 

creació de tres nous tributs: l'impost sobre les emissions contaminants que produeix 

l'aviació comercial, l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica i 

l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera. Amb aquests tres nous 

impostos, el Govern preveu recaptar uns 50 milions d'euros l'any, diners que 

permetran finançar, en part, inversions públiques orientades a la millora de l'entorn.  

ECO Creació de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Es tracta d'un 

impost propi de la Generalitat, mitjançant el qual es preveu ingressar més de 600 

milions d'euros, i que no tindrà repercussió en els clients. L'impost ja ha estat 

aprovat pel Parlament. Amb posterioritat, el Govern ha donat llum verd al Reglament 

de l'impost.   El Govern ha demanat a l'Estat una compensació o el desbloqueig de 

l'impost, atès que el TC n'ha aixecat la suspensió i, a més a més, ha acordat 

presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei espanyola que fixa un impost 

de tipus zero per als dipòsits bancaris.    

ECO Creació de l'impost als operadors de comunicacions electròniques per al 

foment de l'audiovisual. Aquest nou tribut és aplicable a les companyies 

operadores de serveis de comunicacions electròniques, amb una quota fixa de 0,25 

euros/mes per cada contracte de connexió subscrit en el territori de Catalunya, ja 

sigui a través de la telefonia fixa o de dispositiu mòbil. Es preveu que la recaptació 

anual per aquest tribut sigui de 20,5 milions d'euros que se sumaran a les dotacions 

pròpies que Cultura destina a la indústria audiovisual per fomentar la producció i la 

millora de la competitivitat del sector audiovisual català. L'impost no comportarà cap 

càrrega tributària a les persones que tenen contractat el servei d'accés als 

continguts existents en les xarxes electròniques de comunicació. 

ECO Modificació de l'impost sobre el Patrimoni. El decret ha rebaixat el mínim exempt 

en 500.000 euros i ha augmentat el tipus de gravamen un 5% en tots els trams tret 

del més alt, on s'incrementa un 10%. Arran dels canvis, el Govern preveu una 

recaptació anual per aquest impost, que presumiblement afecta unes 64.000 

persones, de 450 milions d'euros.  

ECO El Govern remet a la CE la proposta general de modificació de l'impost sobre 

grans superfícies comercials (IGEC). Així, preveu la incorporació dels 

establiments col·lectius dins de la definició de fet imposable; a més, estableix un 

únic règim tributari per a tots els grans establiments (a partir de 2.500 m2), 

independentment de l'activitat de venda que realitzin, de forma que s'eliminen les 

exempcions i reduccions previstes en el text original (com és el cas dels 

concessionaris de cotxes o les botigues de mobles). La quota tributària tindria en 

compte el nombre de vehicles privats que accedeixen als grans establiments, per tal 

de mesurar millor les externalitats sobre el medi ambient i el territori. 

ECO Reforma de l'Impost de Successions i Donacions (ISD). El Govern ha aprovat el 

Projecte de Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per 

al 2014, mitjançant el qual ha reformat l'ISD amb un doble objectiu: la necessitat 
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d'incrementar els ingressos de la Generalitat (estimació d'increment de la recaptació: 

110 milions d'euros), així com incrementar la progressivitat de l'impost. Així, s'ha 

mantingut la tributació entre cònjuges amb la bonificació del 99%, i per a la resta de 

parentius dels grups I i II (per exemple els fills) s'aplica una bonificació progressiva 

amb major bonificació per a herències menors. També es modifiquen les reduccions 

per parentiu. 

ECO Modificació de l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses de béns 

immobles. Així, el tipus impositiu aplicable a la transmissió d'immobles i a la 

constitució i cessió de drets reals que recaiguin sobre aquests, passa del 8% al 

10%. D'aquesta manera, la tributació de les transmissions patrimonials oneroses 

s'equipara a la de l'IVA que s'aplica al lliurament d'habitatges nous. Tanmateix, es 

mantenen els actuals tipus reduïts del 5% i del 7% en determinats casos (com, per 

exemple, famílies nombroses, joves fins a 32 anys o els habitatges de protecció 

oficial). Amb  aquesta mesura es preveu que la recaptació anual augmenti en uns 

150 milions d'euros.  

ECO L'Agència Tributària de Catalunya posa a disposició dels contribuents 91 

punts d'atenció personalitzada per confeccionar la declaració de la renda. Un 

any més, l'administració catalana torna a prestar els serveis d'assistència als 

contribuents, de manera gratuïta i a través de cita prèvia, en el marc de la 

col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). Així, els 

ciutadans tenen a la seva disposició 7 plataformes conjuntes de l'ATC i l'AEAT i, a 

més, la Generalitat ofereix les 46 oficines liquidadores d'arreu de Catalunya (22 a 

Barcelona, 11 a Girona, 7 a Lleida i 6 a Tarragona) i les 4 delegacions de l'ATC. En 

paral·lel, a les delegacions de l'ATC també s'assessorarà en la confecció de la 

declaració de l'impost sobre el patrimoni. 

PRE El Govern acorda presentar quatre recursos d'inconstitucionalitat contra la llei 

espanyola que fixa un impost de tipus zero per als dipòsits bancaris i contra 

diverses normatives que vulneren les competències de la Generalitat en 

matèria de regulació d'horaris comercials, polítiques actives d'ocupació i 

dependència. Es presenten els recursos després que no s'hagi arribat a cap acord 

amb l'Estat a través de la negociació bilateral promoguda per la Generalitat, i que el 

Consell de Garanties Estatutàries hagi dictaminat la vulneració de competències per 

part del Govern espanyol en totes aquestes normes. 

PRE El Govern recorre, davant el Tribunal Constitucional, la llei espanyola que 

regula les taxes de l'Administració de justícia. D'acord amb el dictamen del 

Consell de Garanties Estatutàries, l'Executiu entén que la norma envaeix 

competències de la Generalitat i que suposarà un impediment desproporcionat per 

accedir a la justícia. 

JUS El Govern ha aprovat excloure els ciutadans -persones físiques- i les petites 

empreses de l'aplicació de la taxa per a la prestació de serveis personals i 

materials en l'àmbit de l'Administració de justícia. Aquesta modificació arriba 

després que el Tribunal Constitucional hagi avalat l'aplicació de la taxa catalana i 

respon a la necessitat de garantir la tutela judicial efectiva tenint en compte l'elevada 

quantia de les taxes estatals. Els punts principals de la norma s'han consensuat amb 
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advocats i procuradors.  

 

Elaborar un pla de lluita contra el frau fiscal per a la legislatura, vinculat als recursos 
destinats al desplegament de l'Agència Tributària, en els impostos recaptats i 
gestionats per la Generalitat 
 

ECO El Govern ha dissenyat un pla per prevenir i reduir el frau fiscal. El "Pla de 

prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries", 

elaborat per l'ATC per al període 2015-2018, s'emmarca en el pacte d'estabilitat 

parlamentària i el Pla de Govern. El document inclou un total de 86 mesures en la 

línia de sensibilitzar els contribuents envers el frau, fomentar les bones pràctiques 

tributàries i crear un marc de transparència i confiança. El Pla està vinculat als 

impostos que actualment recapta la Generalitat -els propis i els cedits totalment per 

l'Estat- i es farà extensiu a totes aquelles figures impositives que pugui arribar a 

gestionar en el futur l'ATC.     

ECO Aprovació del Pla de Control Tributari 2014. El Pla de Control Tributari 2014 

manté la inspecció de l'impost turístic i de l'impost sobre grans establiments 

comercials, incorporats l'any passat; així mateix, es mantenen els controls a les 

transaccions d'or i pedres precioses entre particulars i empreses del sector, i les 

inspeccions a les compravendes d'amarradors de ports esportius, que ja es van 

incorporar en el Pla del 2012.   

ECO Campanya massiva de requeriments de l'ATC en relació amb l'impost sobre el 

Patrimoni i el tribut sobre Estades Turístiques. L'ATC ha iniciat una campanya 

massiva de requeriments a contribuents no declarants per l'impost sobre el 

Patrimoni. També s'han enviat requeriments als establiments turístics que consten 

en el Registre de la Direcció de Turisme i dels que no s'han rebut declaracions 

tributàries. 

ECO Millora de la gestió i de l'agilitat i transparència de l'ATC. D'una banda, s'han 

reorganitzat els processos i sistemes d'informació de l'ATC per tal de poder exercir 

directament les actuacions recaptatòries en via executiva, incorporant a l'actual 

sistema G@udi les primeres funcionalitat de recaptació executiva com és 

l'embargament de comptes corrents. De l'altra, s'han millorat els serveis telemàtics 

que ofereix mitjançant el seu portal tributari, amb l'objectiu que totes les tramitacions 

i pagaments adreçades a empreses es realitzin íntegrament per la via telemàtica.    

 

Garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera de la Generalitat i exigir al 
Govern de l'Estat el compliment dels compromisos pendents 
 

ECO Presentació d'un requeriment contra el Ministeri d'Hisenda davant la negativa 

de l'Estat a revisar, tal com preveu la llei, el model de finançament autonòmic. 

El sistema de finançament revisat hauria d'haver entrat en vigor l'1 de gener del 

2014, ja que segons la LOFCA, l'Estatut d'autonomia i la llei que regula l'actual 

sistema de finançament, el model s'ha d'actualitzar cada cinc anys.  Cas que el 
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requeriment no sigui atès, el Govern ha autoritzat el conseller d'Economia i 

Coneixement a interposar el recurs contenciós administratiu corresponent. 

ECO Presentació de dos recursos contenciós administratiu davant el Tribunal 

Suprem per reclamar a l'Estat el pagament dels deutes de la DA3. Els recursos 

s'han presentat un cop l'Estat ha desestimat els dos requeriments efectuats a 

principis de 2014 per reclamar el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que 

faci efectiu el compliment de la DA3ª dels anys 2008 (759 milions d'euros), 2009 

(211 milions) i 2010 (719 milions). Preparació d'un tercer requeriment per 

l'incompliment de la DA3ª corresponent al 2011 (330 milions). La quantitat pendent 

de liquidació fins al 2014 puja a 2.019 milions.   

ECO S'ha presentat el Pressupost de les administracions públiques a Catalunya per 

al 2015, amb el resultat d'un superàvit de 2.405 milions d'euros, l'1,2% del PIB. 

Es tracta d'una projecció, calculada per primera vegada, que inclou els tres nivells 

d'administració a Catalunya: central, autonòmica i local. Concretament, es comparen 

els ingressos fiscals generats a Catalunya i la despesa pública que rebran els 

ciutadans catalans (mètode incidència càrrega-benefici). El resultat en termes 

consolidats és un superàvit de les administracions públiques catalanes de 2.405 

milions d'euros (1,2% del PIB), que es compon del dèficit de la Generalitat i dels 

superàvits dels ens locals i de l'Administració central a Catalunya. Les dades 

demostren la sostenibilitat financera de Catalunya i, per tant, la seva aportació 

positiva al procés de consolidació de fiscal. 

ECO Presentació dels resultats de la balança fiscal de Catalunya amb 

l'Administració central de l'any 2011, on es constata la persistència del dèficit 

fiscal. Segons el mètode del flux monetari, el dèficit fiscal català el 2011 arriba als 

15.006 milions d'euros, el 7,7% del PIB. Aquell any, Catalunya va aportar el 19,2% 

del total d'ingressos de l'Administració central, però només va rebre el 14% de la 

despesa total de l'Estat (el 9,4% si es descompta la Seguretat Social -amb l'atur 

inclòs-). Durant el període 1986-2011, Catalunya ha patit de mitjana un dèficit fiscal 

anual del 8% del PIB. D'altra banda, segons el mètode de càrrega-benefici, el dèficit 

fiscal de Catalunya l'any 2011 va ser d'11.087 milions d'euros (5,7% del PIB català).  

ECO Un estudi encarregat pel Departament d'Economia conclou que Catalunya és 

la 3a comunitat de l'Estat on el cost de la vida és més elevat. Un estudi 

encapçalat per investigadors de la UPF i la UAB revela grans diferències entre les 

paritats de poder adquisitiu (PPA) de les diferents comunitats autònomes. Així, la 

PPA de Catalunya se situa en 108,5, és a dir, 8,5 punts per sobre de la mitjana 

estatal, i és la més alta per darrere de Madrid (114,5) i Navarra (110,6), mentre que 

Extremadura (80,3), Canàries (83,1) i Castella Lleó (84,8) ocupen l'extrem oposat. 

Segons l'estudi, quan s'apliquen les paritats al rànquing del PIB per càpita, 

Catalunya passa de la 4a a la 7a posició. I quan s'apliquen als resultats del model 

de finançament, Catalunya passa de ser la 3a comunitat que més recursos tributaris 

aporta a la 10a a rebre, a ser la 14a a rebre (és a dir, en penúltima posició). 

ECO La liquidació del model de finançament del 2012 situa Catalunya en la tercera 

posició en recursos aportats i en la desena en recursos rebuts. Les dades 

sobre la liquidació del model de finançament publicades pel Ministeri d'Hisenda 



 

170 

 

posen de manifest que l'any 2012, Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma 

en aportació de recursos tributaris al sistema de finançament autonòmic, però la 

desena en recursos per càpita rebuts un cop aplicat el model de redistribució vigent. 

Catalunya se situa 19 punts per sobre de la mitjana de les CA de règim comú en la 

contribució de recursos al model, mentre que la posterior redistribució la situa tres 

dècimes per sota de la mitjana. Es confirma així la tendència dels anys 2010 i 2011, 

quan Catalunya també va caure de la tercera a la desena posició; només es va 

situar per sobre de la mitjana el primer any d'aplicació del model. En total, l'any 2012 

Catalunya va rebre 16.091 milions, un 4,9% menys que l'any anterior, és a dir, 821 

milions menys. 

ECO Elaboració d'un informe sobre el model de finançament de les comunitats 

autònomes, que posa de manifest el desequilibri vertical entre aquestes i 

l'Estat . El document, elaborat a petició del Consell de Política Fiscal i Financera i 

tramès al Ministeri d'Hisenda, demostra que mentre els recursos estatals han 

augmentat un 22% durant el període 2010-2012, els de les autonomies només ho 

han fet un 8%. A més, assenyala que el finançament de Catalunya ha empitjorat des 

de la darrera modificació del sistema de finançament (2009), essent -juntament amb 

les Balears, Madrid i Múrcia- una de les autonomies més perjudicades. Catalunya 

torna a ser la tercera comunitat que més paga i la desena a rebre recursos. 

ECO Reclamació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques perquè faci 

efectiva una bestreta del Fons de Competitivitat. El setembre de 2014 se 

sol·licita que el Fons de Competitivitat torni a incorporar-se a la bestreta del model 

de finançament per als exercicis 2014 i successius, tal i com es va fer en els 

exercicis 2009 i 2010. El Secretari d'Estat d'Administracions Púbiques va denegar la 

petició. 

PRE El Govern quantifica en 9.375 milions els incompliments econòmics de l'Estat 

respecte a Catalunya. D'acord amb l'informe 'La deslleialtat de l'Estat respecte a 

Catalunya, balanç de situació', aprovat pel Govern, aquesta xifra inclou els 

conceptes del deute de l'Estat en inversions en infraestructures (5.748 milions), la 

reducció dels ingressos finalistes procedents de l'Estat (676 milions), les mesures 

estatals que comporten més despesa per a la Generalitat (1.715 milions) o menys 

ingressos (1.239 milions). 

 

Potenciar l'avaluació de les polítiques públiques sota criteris d'eficiència 
 

ECO El Govern ha aprovat la modificació dels estatuts d'Ivàlua. El Govern ha acordat 

ratificar la modificació dels estatuts del Consorci Ivàlua, que va aprovar el Consell 

Rector el mes d'abril passat, amb l'objectiu d'actualitzar i millorar alguns aspectes 

del seu funcionament. Els nous estatuts estableixen l'adscripció d'aquesta entitat de 

dret públic a l'Administració de la Generalitat, a través del Departament d'Economia i 

Coneixement, i preveuen la inclusió dels comptes en els pressupostos de la 

Generalitat i la supervisió financera per part de la Intervenció General, d'acord amb 

la regulació dels consorcis segons els canvis en la normativa estatal. 
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ECO Potenciació de la vessant avaluadora de l'Ivàlua. Amb l'objectiu d'aportar 

arguments en l'elaboració de les anàlisis cost-benefici de l'actuació pública i en les 

decisions polítiques del govern. 

 

Garantir l'absorció dels fons europeus assignats a Catalunya en el període 2014-2020 
 

ECO La Generalitat demana 6.809 milions d'euros al Pla d'Inversions de la Comissió 

Europea. El novembre de 2014, Catalunya va enviar al Govern espanyol una 

primera llista amb 185 projectes públics i privats que requereixen inversions de 

6.809 milions d'euros en el període 2015-2017. El pla d'Inversions -conegut com a 

Pla Juncker- és l'instrument dissenyat per la Comissió Europea, juntament amb el 

Banc Europeu d'Inversions, per mobilitzar inversions per valor de 315.000 milions 

d'euros en els pròxims tres anys gràcies a l'aval europeu. 

ECO Aprovació del programa operatiu del FEDER per al període 2014-2020. El 

Govern ha donat el vistiplau a la proposta dels programes operatius del Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el 

Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i 

Pesquer (FEMP) del període 2014-2020 presentada conjuntament pels 

departaments d'Economia i Coneixement, Empresa i Ocupació i Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Aquesta proposta s'ha enviat a la 

Comissió Europea, que l'aprovarà després del corresponent període de negociació 

amb la Generalitat. 

ECO Catalunya rebrà 2.121,8 milions del FEDER i del FSE durant el període 2014-

2020 (868,4 milions exclusivament del FEDER). D'aquests, 1.980,1 milions 

corresponen a l'objectiu de creixement i ocupació i representen un 44,2% més que 

en el període anterior (2007-2013) i un 16,8% del total de recursos assignats a les 

regions més desenvolupades. Pel que fa a l'objectiu de cooperació territorial 

europea, que promou la col·laboració econòmica entre els espais fronterers, 

Catalunya rebrà uns 141,7 milions d'euros, el 22,9% del total de recursos assignats 

a l'Estat espanyol.   En relació als 868,4 milions que Catalunya rebrà exclusivament 

del FEDER (un 68,1% més que durant el període anterio), 808,4 milions formen part 

del Programa Operatiu (PO) orientat a la inversió en creixement i ocupació que 

gestionaran la Generalitat i els ens locals, i que representarà una inversió total de 

1.161,9 milions d'euros cofinançats per aportacions públiques i privades. Els 60 

milions restants es corresponen a la participació de Catalunya en el PO "Iniciativa 

PIME" per al foment de la competitivitat de les pimes, que gestiona el Banc Europeu 

d'Inversions. 

ECO Catalunya és contribuent net al pressupost de la Unió Europea. D'acord amb 

dades de la Conselleria d'Economia, des de la seva incorporació a la UE, Catalunya 

és contribuent net al pressupost de la Unió, i acumula un dèficit de 1.355 milions 

(0,69% del PIB) entre el 2007 i el 2011. En canvi, Espanya n'és receptora neta, amb 

un saldo positiu de 2.236 milions. Entre el 1986 i el 2013, de mitjana, per cada euro 

aportat per Catalunya, n'ha rebut 59 cèntims; en el mateix període, Espanya ha 
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rebut 1,64 euros per cada euro aportat.  

 

Elaborar un contracte programa per a la reversibilitat dels ajustos en els serveis 
públics i en les mesures d'increment tributari adoptades 
 

ECO Establiment de la reversibilitat de les mesures de consolidació fiscal. S'afegeix 

a la Llei de mesures fiscals i financeres 2014, una disposició final a l'art.139 

"Modificació de la Llei 6/2012, d'estabilitat pressupostària", on s'explicita que, a mitjà 

termini, la recuperació de la despesa es vincularà a l'establiment de les cobertures 

socials en els àmbits educatius, sanitaris i socials, així com a la creació d'ocupació.  
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Eix 5. Agilitat i transparència de l'Administració 

Impulsar la simplificació de l'activitat econòmica i la finestreta única empresarial i 
simplificar la tramitació municipal mitjançant una llei de simplificació de l'activitat 
econòmica en l'àmbit local 
 

EMO El Parlament aprova la llei de simplificació administrativa per agilitzar els 

tràmits d'inici de les activitats econòmiques de baix risc. La norma redueix els 

tràmits, incrementa la transparència i la simplicitat dels procediments i elimina el 

temps d'espera per iniciar l'activitat, que serà possible en només 48 hores. Afecta 

sobretot el món local. 

EMO La implantació de la Finestreta Única Empresarial ha permès eliminar 80 

tràmits, simplificar-ne 410 i implantar-ne 334 a la carta de serveis de l’Oficina 

de Gestió Empresarial, arribant a oferir 475 tràmits en línia des d’un sol punt. 

EMO El Govern ha impulsat la participació de les PIME en la contractació pública, 

per facilitar que les petites i mitjanes empreses tinguin un major pes en la 

contractació pública. A Catalunya, les pimes representen més del 99% del nombre 

total d'empreses. El 2012, el 72% de les empreses adjudicatàries en contractació 

pública eren pimes que han guanyat el 65% dels projectes. En l’àmbit de la 

Generalitat, per primer cop la contractació a PIMES ha estat majoritària, tant en el 

nombre d'adjudicacions (68%) com en l'import total adjudicat (55%). 

 

Impulsar l'administració electrònica, per fer-la més moderna, oberta, transparent i 
participativa 
 

GRI El Govern ha creat un punt d'entrada per a totes les factures electròniques de 

Catalunya. El Consell Executiu ha acordat declarar el servei e.FACT com a punt 

d'entrada de totes les factures electròniques de Catalunya i convertir aquesta 

plataforma en el punt d'intercanvi de factures amb l'Administració General de l'Estat 

a través del servei homòleg estatal conegut com a FACe. L'acord permet impulsar 

l'ús de la factura electrònica entre els actors econòmics de Catalunya, la qual cosa 

suposa un estalvi de costos, una agilització i una homogeneïtzació dels processos. 

GRI El Govern ha aprovat dues solucions d'identificació digital perquè ciutadans, 

empreses i entitats es relacionin electrònicament amb l'Administració. Es 

tracta, d'una banda, del validador de credencials d'identitat VALid, una plataforma 

d'ús comú per a les administracions, i el servei idCAT-SMS, un sistema 

d'identificació d'usuaris. L'objectiu és acreditar d'una manera segura la ciutadania, 

les empreses i les entitats que es relacionen amb l'Administració i oferir-los una 

alternativa a la certificació digital, el sistema emprat fins ara i que no ha tingut un ús 

intensiu per part de la ciutadania. 

PRE El Govern ha creat la Seu electrònica amb l'objectiu d'apropar l'Administració 

de la Generalitat a la ciutadania i les empreses. La Seu electrònica aplega tot el 

conjunt de serveis, punts d'atenció i de tramitació electrònica i portals ja existents, 

com ara l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT), el Canal Empresa o la Plataforma de 
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Serveis de Contractació Pública. La Seu electrònica disposa del Tauler Electrònic i 

del Registre General Electrònic de l'Administració de la Generalitat com a 

instruments de suport. El portal suposa un pas endavant, ja que possibilita l'accés al 

catàleg de serveis i tràmits per mitjans electrònics sense condicionaments horaris ni 

d'espai (operatiu 24 h/dia, 365 dies/any). Tots els tràmits es podran fer amb la 

màxima seguretat i contribuirà a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics.  

GRI Governació posa en marxa un espai web de consulta de l'històric de resultats 

electorals a Catalunya. Permet accedir d'una manera immediata i molt visual als 

resultats de qualsevol contesa electoral celebrada al nostre país des del 1976 i les 

dades es poden consultar per província, comarca, municipi i districte i també es 

poden descarregar per ser tractades. 

PRE El Govern dóna un nou impuls al canal mòbil per facilitar l'accés de la 

ciutadania a la informació i als serveis i tràmits de la Generalitat. El Govern ha 

acordat que la posada en marxa dels nous serveis d'informació i d'atenció ciutadana 

incorporin la possibilitat d'accedir-hi a través de dispositius mòbils. L'objectiu és 

millorar i facilitar l'accés de la ciutadania als serveis que la Generalitat ja ofereix. Les 

aplicacions mòbils de la Generalitat de Catalunya ja compten amb 100.000 usuaris.  

EMO Es posa en funcionament Canal Empresa, el portal de tràmits i serveis per a 

empreses, professionals i intermediaris. Aquest nou canal ofereix una eina àgil 

de gestió que aglutina tots els tràmits i els serveis en un únic espai 

PRE La Generalitat ha posat en marxa el nou web gencat, que incorpora importants 

millores en els serveis i l'accés als continguts. El nou portal s'ha fet sota criteris 

d'adaptabilitat i accessibilitat, amb un disseny que facilita la navegació des de 

qualsevol dispositiu electrònic i permet un accés obert, mòbil, intuïtiu, ràpid i integrat 

als serveis.  

JUS S'han incorporat els tràmits de les fundacions al Canal Empresa durant l'any 

2014. Aquesta iniciativa està en línia amb el model de servei que s'ha definit en 

compliment de l'objectiu del Govern d'implementar la finestreta única. 

TES S'ha signat un conveni amb els registradors de la propietat per impulsar la 

col·laboració telemàtica. El conveni signat permetrà la col·laboració en la 

identificació de finques registrals on s'hagin comès infraccions urbanístiques, la 

remissió telemàtica dels expedients als registres de la propietat i la uniformitat en 

matèria d'honoraris. 

JUS S'han incorporat 55 tràmits relatius a associacions, fundacions i col·legis 

professionals, entre d'altres, en el portal corporatiu OVT (Oficina Virtual de 

Tràmits).  

PRE El Govern ha aprovat un paquet de mesures en la reforma de l'administració 

electrònica dirigides a facilitar i simplificar l'accessibilitat a empreses i 

ciutadans. Les mesures aprovades complementen i actualitzen les que s'han 

impulsat en els darrers anys per desenvolupar l'administració electrònica que ha de 

permetre millorar l'accessibilitat dels ciutadans, l'estalvi econòmic i la simplificació 

administrativa. Entre els projectes a implementar destaquen la implantació de la 
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factura electrònica o la interconnexió dels diferents registres d'informació 

administrativa que eviti la presentació reiterada de documents per part del ciutadà. 

PRE El Govern ha creat el Consell Assessor per a la Reforma Horària,  organisme 

adscrit al Departament de la Presidència, per avançar en la implantació d'uns 

horaris més racionals per als ciutadans, empreses i institucions. Té com a 

finalitat assessorar l'Executiu sobre polítiques i actuacions que incideixin en 

l'organització del temps a la vida quotidiana. 

 

Avançar en la reforma de la funció pública i el dimensionament global de 
l'Administració per respondre amb eficàcia i agilitat a les necessitats i demandes de 
la societat catalana mantenint la qualitat i l'eficiència dels serveis prestats 
 

GRI El Govern ha regulat la figura de directiu públic de la Generalitat i del seu 

sector públic per millorar el bon govern i la prestació dels serveis a la 

ciutadania. El Govern ha aprovat el Projecte de llei d'ordenació del Sistema de 

Direcció Pública Professional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del 

seu sector públic amb l'objectiu d'introduir la figura del directiu públic professional -

una franja intermèdia entre els llocs propis de la funció pública i els òrgans de 

decisió política-, establint criteris d'idoneïtat i competència professional per al seu 

accés i l'avaluació dels seus resultats. La nova regulació reconverteix en llocs de 

direcció pública professional alguns dels llocs que actualment s'identifiquen com a 

direccions o gerències en les entitats del sector públic, o llocs amb funcions 

directives d'alt nivell amb característiques tècniques especials. 

GRI El Govern ha aprovat una oferta d'ocupació pública de 1.230 places destinades 

a cobrir àmbits i sectors prioritaris. Es tracta de la primera convocatòria 

d'aquestes característiques de la Generalitat de Catalunya en els últims quatre anys. 

Els perfils professionals que es cobreixen prioritzen l'àmbit social (salut, 

ensenyament, assistència social), la lluita contra el frau fiscal (Agència Tributària de 

Catalunya) i la prevenció i l'extinció d'incendis (bombers). La xifra de places respon 

a la taxa de reposició de personal del 50% fixada per la normativa bàsica estatal. 

GRI El Govern ha aprovat prorrogar dos anys més la vigència del Programa per dur 

a terme el procés de racionalització i simplificació del sector públic de la 

Generalitat. El Programa, creat el 2013, tenia una vigència inicial de dos anys, que 

ara s'ha ampliat dos anys més, fins a l'1 d'abril de 2017. La seva finalitat és impulsar 

i coordinar les actuacions necessàries per assolir més eficàcia i eficiència en la 

provisió del sector públic i garantir la sostenibilitat de les finances públiques. 

GRI El Govern ha acordat flexibilitzar la contenció de plantilles i les limitacions en 

els nomenaments i les contractacions de personal temporal. L'acord, que no 

suposa cap increment de despesa, s'emmarca en el Pla de reforma de 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Preveu no 

amortitzar els llocs vacants per jubilació, permet contractar personal interí quan no 

sigui possible cobrir un lloc de treball indispensable amb personal intern i amplia els 

col·lectius considerats prioritaris a l'hora de cobrir els llocs de treball vacants. 
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GRI El Govern ha restablert les condicions retributives del personal de la 

Generalitat per a l'exercici 2015. El Consell Executiu ha aprovat un Decret llei de 

mesures urgents en matèria de personal que deixa sense efecte, a partir de l'1 de 

gener, la reducció de les retribucions del personal públic en un import equivalent a 

una paga extraordinària, així com també deixa sense efecte la mesura de reducció 

d'un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí i per personal 

substitut docent. 

GRI S'ha presentat el pressupost de Governació per al 2015 que recull la paga 

extraordinària i recupera la jornada laboral ordinària del personal interí de la 

Generalitat, que s'havia reduït un 15%. Entre d'altres mesures es recuperarà 

l'equivalent a 44 dies de la paga extra de desembre de 2012; s'aixequen les 

limitacions establertes en els darrers exercicis en matèria d'oferta d'ocupació i 

s'aprovaran ofertes d'ocupació pública per a diferents col·lectius, concentrades en 

els sectors que el Govern considera prioritaris o de cobertura essencial, com ara les 

necessitats d'atenció, l'assistència directa o el forniment d'estructures d'Estat. 

GRI El personal de la Generalitat ha recuperat l'equivalent a 44 dies de la paga 

extra de desembre de 2012. S'ha abonat a tot el personal de la Generalitat la part 

proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012 corresponent als 

primers 44 dies entre l'1 de juny de 2012 i el 14 de juliol de 2012. La mesura ha 

beneficiat més de 200.000 treballadors públics i s'estima que aproximadament 

suposa uns 100 milions d'euros. 

GRI El Govern avança en el procés de racionalització i simplificació de 

l'Administració. El Consell Executiu ha aprovat un decret que suprimeix 65 òrgans 

col·legiats que havien esdevingut innecessaris i inoperatius. Es tracta d'un tràmit 

més que s'emmarca en el procés de simplificació i reducció de l'Administració iniciat 

la legislatura anterior que ha permès reduir un 25,6% el nombre d'entitats amb 

participació majoritària de la Generalitat. 

GRI El Govern ha aprovat el juliol de 2014 la memòria preliminar de l'Avantprojecte 

de llei de mesures d'ordenació de l'ocupació pública. Aquesta llei pretén 

proposar mesures de flexibilització i agilització en la gestió dels recursos humans, 

però també busca facilitar els processos de tecnificació i mobilitat dels empleats 

públics. S'inscriu en l'Eix 3 del Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat i 

del seu sector públic, relatiu als recursos humans.  

GRI Governació ha començat les proves del procés selectiu de promoció interna 

per accedir al cos de gestió de la Generalitat. El procés ofereix una oportunitat de 

promoció als empleats de l'Administració i esdevé una actuació orientada a la 

professionalització i optimització del capital humà. 

GRI El Govern ha acordat atribuir competències als departaments de la Generalitat 

per millorar l'eficiència, l'eficàcia i l'agilitat en la gestió dels recursos humans. 

El Govern ha aprovat l'atribució temporal de diverses competències als 

departaments de la Generalitat en matèria de funció pública. L'objectiu és doble: 

d'una banda, facilitar una adequada resposta a les peculiaritats que presenten 

alguns col·lectius de personal i, d'altra banda, avançar en eficàcia i agilitat 
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mitjançant la desconcentració de competències en els òrgans i unitats de gestió del 

personal.  

PRE El Govern crea el Comitè Executiu de la Generalitat a Girona per impulsar 

millores organitzatives i funcionals a l'Administració. L'objectiu és fer un 

seguiment del funcionament organitzatiu del model de la Generalitat a Girona -que 

compta amb l'edifici centralitzat, des de 2010-, com a prova pilot de modernització 

de l'Administració per garantir un servei públic eficient i de qualitat. Amb l'objectiu de 

millorar l'atenció a la ciutadania, el Govern també ha aprovat unificar i ampliar 

l'horari d'aquest segon nivell d'atenció i igualar-lo a l'horari d'atenció generalista per 

retallar els temps d'espera. 

GRI En marxa un nou web del sector públic de la Generalitat. Aquest nou espai web 

dóna compte de les característiques i dimensions principals del sector públic 

instrumental de la Generalitat de Catalunya i de la política de racionalització i 

simplificació actualment vigent. El sector públic en sentit estricte de la Generalitat 

inclou 187 entitats (a 31 de març de 2014) i representa el 41,2 % de les dotacions de 

personal i el 37,9 % del pressupost del conjunt de l'Administració de la Generalitat, 

segons dades del pressupost del 2014. 

GRI El Govern ha aprovat un nou decret d'horaris i jornada per afavorir la 

conciliació de la vida personal, familiar i laborals dels empleats públics de la 

Generalitat. S'han ampliat els supòsits de flexibilitat horària i s'han establert vint-i-

cinc hores anuals de flexibilitat recuperable per a assumptes personals, entre altres 

mesures. La modificació suposa un pas decidit cap a uns horaris més flexibles, que 

s'adapten a les necessitats actuals de la societat. 

PRE Es reforça l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona amb una oferta ampliada 

durant tota la setmana. Els ciutadans seran atesos per qüestions de registre i per 

informació de serveis i tràmits cada dia de 9 a 5 de la tarda. Els dissabtes es farà 

registre de documentació i per atendre els tràmits caldrà haver concertat cita prèvia. 

Es pot demanar cita prèvia per a qualsevol gestió trucant al 012, per internet 

mitjançant l'Oficina Virtual de tràmits o presencialment a la mateixa Oficina. 

GRI Els empleats públics amb incapacitat laboral per malaltia oncològica, 

hospitalització o intervenció quirúrgica percebran el 100% de la retribució des 

del primer dia.  

GRI El Govern garanteix la paga extraordinària al personal públic amb retribucions 

inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional. Es tracta que cap 

treballador amb jornada completa percebi un salari inferior a 18.068,41 euros 

anuals. Aquesta mesura afecta uns 5.000 treballadors. 

TES S'ha dissolt la societat FGC Mobilitat. La dissolució s'emmarca en el procés de 

racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de l'Administració de la 

Generalitat. FGC Mobilitat tenia com a objectiu principal la prestació de serveis de 

transport de viatgers i de mercaderies per ferrocarril. 

GRI Presentació de la diagnosi de la funció pública prevista al Pla d'Ocupació 

2012-2014. Destaca la redistribució d'efectius tant dins d'un mateix departament 
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com entre diferents departaments; concursos de provisió de llocs generals i 

restringits; canvis d'adscripció de llocs de treball entre unitats administratives de la 

mateixa unitat directiva. Mesures que permeten el manteniment de 24.000 llocs de 

treball. 

GRI L'Escola d'Administració Pública de Catalunya formarà directius públics del 

Govern del Marroc. Es tracta d'una signatura de declaracions d'intencions per part 

dels dos governs, que suposa un intercanvi de formació d'expertesa i d'experiències 

i bones pràctiques pel que fa a la simplificació de les gestions administratives per al 

ciutadà i l'empresa. 

GRI Governació i Interior han signat un conveni perquè el personal de la 

Generalitat rebi formació en seguretat viària a l'entorn laboral. El conveni té 

com a objectiu la col·laboració entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i 

el Servei Català de Trànsit per dur a terme un programa de formació en matèria de 

seguretat viària. Els cursos estaran adreçats als treballadors i treballadores de la 

Generalitat, tant a aquells que utilitzen el vehicle per a temes laborals com als que 

ho fan en els desplaçaments per anar o tornar de la feina. 

 

Agilitar els instruments de l'Administració de justícia vinculats a la prestació d'un 
servei públic eficient i proper a la ciutadania 
 

JUS S'ha aprovat el Decret del Dia de la Justícia i de les distincions en matèria de 

justícia a Catalunya. S'ha refós en un únic text el contingut substantiu de quatre 

disposicions normatives que tenien com a finalitats, entre d'altres, les d'afavorir 

l'apropament entre l'Administració de Justícia i la ciutadania i de fomentar actuacions 

que contribuïssin a aconseguir a Catalunya una justícia eficaç, àgil i eficient. 

JUS S'ha presentat al Parlament de Catalunya el pressupost del Departament per a 

l'any 2015. El pressupost puja fins a 859,9 milions d'euros. El gruix de la dotació 

pressupostària té, entre els seus objectius, la posada en marxa de la presó del nou 

centre penitenciari de Mas d'Enric del Catllar (Tarragonès), l'impuls de la mediació, 

avançar en la implantació de l'oficina judicial i introduir millores en l'atenció a les 

persones afectades pel delicte. 

JUS S'ha aprovat, amb caràcter temporal, el Programa per a l'estudi de les 

institucions i els organismes de l'àmbit de l'Administració de Justícia. Té la 

finalitat de coordinar, assessorar i elaborar informes per a la definició i l'elaboració 

d'una organització efectiva de l'Administració de justícia a Catalunya, en el marc 

d'una transició de canvis legislatius i competencials. 

JUS Els departaments de Justícia i d'Interior han signat un acord per establir un 

marc d'actuació coordinada amb l'objectiu d'agilitar la comunicació entre la 

Policia i l'Administració de justícia a través de sistemes tecnològics. Aquest és 

el primer pas que permetrà desenvolupar en altres convenis de col·laboració 

específics les actuacions que s'han de dur a terme i el seu calendari, el marc i 

requisits legals, compromisos i finançament. 
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JUS S'ha aprovat el Programa per donar un nou impuls a la posada en marxa de 

l'oficina judicial i fiscal a Catalunya. El Programa vol garantir que la implantació 

del nou model organitzatiu de l'Administració de Justícia als 49 partits judicials del 

país estigui finalitzada el 2020. 

JUS S'està impulsant el desplegament de l'Oficina Judicial. El Departament de 

Justícia ha elaborat les Línies bàsiques per a la modernització de l'Administració de 

justícia, en les quals es fixa un escenari òptim d'implantació de la nova organització  

anomenada "Oficina judicial" a tots els partits judicials de Catalunya en un termini de 

vuit anys. El Departament de Justícia i la Sala de Govern del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya han establert conjuntament en el si de la Comissió Mixta la 

programació del seu desenvolupament per als anys 2013-2015. El Servei Comú 

Processal General de Girona amplia el servei d'apoderaments. El 3 de febrer de 

2014 les unitats processals de suport directe de primera intància i instrucció i del 

Servei Comú Processal d'Olot (Garrotxa) han entrat en funcionament i el 16 de juny 

de juny de 2014 ho han fet els de la Seu d'Urgell (Alt Urgell). S'han creat els serveis 

comuns processals als partits judicials de Cornellà de Llobregat i del Prat de 

Llobregat (Baix Llobregat), d'Amposta (Montsià) i del Vendrell (Baix Penedès). La 

partit judicial de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) ha entrat en funcionament l'1 

de febrer de 2015 i la del Vendrell (Baix Penedès) l'1 de juny de 2015. S'ha 

determinat que la del Prat del Llobregat entri en funcionament el 5 d'octubre de 

2015. 

JUS S'ha incentivat la nova estructura de l'oficina judicial amb l'aprovació de dos 

nous trams de complement específic del personal al servei de l'Administració 

de justícia. La finalitat del complement del cos de gestió i tramitació processal i 

administrativa és que aquests professionals es dediquin en exclusiva a l'execució de 

sentències i, en conseqüència, puguin assolir el nivell previst de resolució 

d'executòries. Amb el segon complement, el Govern busca disposar de personal que 

faci de manera específica les funcions de supervisió en els àmbits d'arxius i efectes 

judicials als partits on s'implementa l'oficina judicial. Es pretén així especialitzar els 

professionals i garantir una major agilitat i efectivitat de l'Administració de justícia. 

JUS Justícia i l'Ajuntament de Vic han signat el Protocol d'actuacions mitjançant el 

qual Vic disposarà d'un únic espai on s'ubicaran tots els òrgans judicials de la 

ciutat (Osona). El Protocol d'actuacions signat  s'emmarca en el Pla director 

d'equipaments judicials" per al període 2015-2020. L'Ajuntament de Vic serà 

l'encarregat de finançar el projecte, i el lloguer per les instal·lacions el pagarà la 

Generalitat per poder retornar al municipi aquest finançament. Així, en el termini de 

dos anys i gràcies a la cessió de l'Ajuntament de Vic, es disposarà d'un immoble de 

925,50 m2 de superfície total útil situat a la rambla Hospital, 46, que compta amb 

una planta baixa i tres plantes pis, per tal de destinar-lo a dependències judicials. 

L'immoble s'haurà d'habilitar i adequar per acollir un nou edifici judicial on s'ubicaran 

els cinc jutjats actuals de primera instància i instrucció, un d'ells amb atribucions en 

assumptes de violència sobre la dona (VIDO), i disposarà d'espai suficient per a un 

futur creixement. 
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JUS S'ha presentat al Parlament el Pla director d'equipaments judicials 2014-2020. 

En aquest Pla es preveu la construcció de tres edificis judicials nous: el Palau de 

Justícia de Tarragona, l'Audiència Provincial de Barcelona i els jutjats de Balaguer i 

la reforma integral de set edificis judicials. La inversió prevista és de 181 milions 

d'euros i, a més, es calcula una despesa de 8 milions d'euros en concepte 

d'arrendaments per millorar les seus d'alguns partits judicials.  

JUS S'han reprès les obres de l'edifici judicial de Balaguer (Noguera). Per qüestions 

de contenció de la despesa, les obres del nou edifici judicial havien estat aturades 

des del 28 de setembre de 2012. Amb una inversió de més de cinc milions d'euros, 

el nou equipament començarà a funcionar després de l'estiu de 2015. Acollirà els 

tres jutjats de primera instància i instrucció existents, el Registre Civil i les 

dependències per a la fiscalia, metges forenses, advocats, procuradors, atenció 

ciutadana, unitat administrativa, arxiu i zona de detinguts. 

JUS Les obres d'ampliació del vestíbul del Jutjat del Canyeret, a Lleida, han 

finalitzat (Segrià), i les de restauració de la façana i cobertes de l'edifici del 

Palau de Justícia de Barcelona, també. S'ha aconseguit l'objectiu que es va fixar 

en el projecte, i ara es disposa d'un accés més ampli amb dues entrades. Una per a 

l'Audiència i els jutjats i una segona d'independent per al jutjat de guàrdia. Aquesta 

obra es va iniciar l'octubre de 2010 i ha tingut un cost de 4.740.000 euros.  

JUS La segona fase de trasllat de jutjats contenciosos administratius de Barcelona 

a la Ciutat de la Justícia ha finalitzat. Ara, la Ciutat de la Justícia acull els jutjats 

contenciosos, els d'executòries socials i el Servei d'Actes de Comunicació social, i 

finalitza així la segona fase de trasllat dels diferents jutjats contenciosos 

administratius. Amb la concentració de jutjats, es pretén millorar el seu funcionament 

diari ja que aquests òrgans podran usar els serveis comuns ubicats a la Ciutat de la 

Justícia, de manera que faran els tràmits judicials més eficients i àgils. A més, també 

s'aconseguirà un estalvi de gairebé tres milions d'euros en concepte de lloguer dels 

espais que ocupaven fins ara.  

JUS Ha començat el trasllat dels 30 jutjats socials de Barcelona a la Ciutat de la 

Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Aquesta mesura 

permetrà impulsar el model organitzatiu d'oficina judicial en la jurisdicció social. A 

banda, suposarà una millora per als operadors jurídics i per als ciutadans. El trasllat 

està previst que acabi el mes de setembre de 2015. 

JUS S'ha tret a concurs la redacció del projecte bàsic i executiu del Fòrum Judicial 

de Tarragona (Tarragonès) així com la posterior direcció de l'obra.. Es preveu 

que el 2017 el Fòrum estarà acabat. L'equipament es compondrà de tres edificis 

comunicats i resoldrà l'actual situació de dispersió de seus judicials a Tarragona. 

També permetrà la implantació del model organitzatiu de l'oficina judicial. El valor 

estimat del contracte és de 1.459.089 euros. 

JUS El nou edifici Judicial de Tortosa i la rehabilitació de l'actual seran una realitat 

al 2017. Es tracta d'una inversió de 7.633.000 euros amb la qual s'aconseguirà un 

50% més de l'espai actual. 
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JUS Justícia s'ha compromès a fer efectius els mitjans materials i personals 

necessaris per a la creació de dos jutjats més de reforç a Granollers (Vallès 

Oriental). S'està treballant amb la Sala de Govern del Tribunal Superior de 

Catalunya per tal de millorar la càrrega de treball dels jutjats de primera instància de 

Granollers. 

JUS S'han impulsat els tràmits necessaris per reubicar òrgans judicials ubicats en 

edificis obsolets de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La Conselleria de 

Justícia, d'acord amb els operadors jurídics i judicials, ha elaborat els plecs de 

condicions necessaris que han de fer possible, mitjançant concurs públic, 

l'arrendament de nous immobles amb l'objectiu de destinar-los a allotjar els òrgans 

judicials de Rubí (Vallès Occidental), Mollet del Vallès (Vallès Oriental), Martorell 

(Baix Llobregat), Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), Sant Feliu de Llobregat 

(Sant Feliu de Llobregat) i Santa Coloma de Farners (Selva). 

JUS S'ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Vic (Osona) per aglutinar en un 

sol espai tots els òrgans judicials de la ciutat. Es tracta de racionalitzar les seus 

dels òrgans judicials de manera que la prestació del servei de la justícia millori 

substancialment. 

JUS S'han fet avenços en la implementació a l'Administració de justícia del sistema 

informàtic "e-justícia.cat". Aquest nou sistema informàtic facilitarà 

l'homogeneïtzació de les tasques i les activitats de la nova oficina judicial, que 

proporcionarà els indicadors de gestió i permetrà les connexions telemàtiques amb 

totes les altres administracions, amb els professionals i també amb els ciutadans. A 

mitjan febrer de 2015 va culminar la primera fase del desplegament del nou sistema 

als 48 jutjats de primera instància, als vuit jutjats de família i als dos jutjats d'estat 

civil i capacitat de les persones, 58 jutjats en total de la jurisdicció de Barcelona. La 

segona fase ha començat als set jutjats de primera instància del partit judicial de 

l'Hospitalet de Llobregat i als set jutjats de la mateixa jurisdicció del partit judicial de 

Badalona, als quals seguiran, de forma progressiva, la resta de jutjats de primera 

instància dels partits judicials de Catalunya que tenen separació de jurisdiccions. 

Així mateix, s'ha iniciat la prova pilot del sistema e-justícia.cat adreçat a la jurisdicció 

social en el Jutjat Social número 3 de Barcelona, per començar a implementar el nou 

sistema en aquesta jurisdicció durant aquest any 2015. L'11 de maig de 2015 un pla 

pilot del mòdu d'arxivament i gestió d'ubicacions (AGU) ha entrat en funcionament 

als jutjats de primera instància 21 i 22 de Barcelona (Barcelonès). 

JUS Ha entrat en funcionament el sistema informàtic Lexnet per fer les 

notificacions als advocats de la Generalitat destinats a la Direcció General 

d'Assumptes Contenciosos mitjançant via telemàtica. L'objectiu d'aquesta 

aplicació és reduir el temps i els riscos de manca d'integritat en les comunicacions 

de les resolucions judicials als professionals que representen les parts.  En una 

primera fase, s'han incorporat les notificacions dels òrgans judicials en l'àmbit 

jurisdiccional civil quedant exclosos els jutjats de primera instància de la ciutat de 

Barcelona, en els quals s'està implementant el nou sistema informàtic e-justícia.cat. 

En la segona fase, s'han activat les notificacions de totes les seccions de la Sala 
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Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

JUS Ha entrat en funcionament el mòdul de gestió d'efectes (GEF) d'e-justícia.cat a 

Badalona (Barcelonès) i a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). Es continua 

amb el desplegament dels mòduls informàtics d'e-justícia.cat, projecte que forma 

part del conjunt d'actuacions que s'estan duent a terme per modernitzar 

l'Administració de justícia. Aquest mòdul que va entrar en funcionament a Badalona 

el primer semestre de 2014 i a Cornellà de Llobregat el primer de 2015. Permet la 

gestió de peces de convicció (entrades, sortides, trasllats, inventaris, etc.), així com 

el control dels dipòsits judicials (tant externs com interns, les seves ubicacions i 

despeses) i els comunicats entre el jutjat, el dipòsit i les gerències o els serveis 

territorials.  

JUS Justícia ha començat la segona fase de la implementació del projecte del 

sistema de gestió processal e-justícia.cat, que és un avenç cap a un entorn 

sense paper. La implementació s'ha iniciat als set jutjats de primera instància del 

partit judicial de l'Hospitalet de Llobregat i als set jutjats de la mateixa jurisdicció del 

partit judicial de Badalona, als quals seguiran, de forma progressiva, la resta de 

jutjats de primera instància dels partits judicials de Catalunya que tenen separació 

de jurisdiccions. Així mateix, s'ha iniciat la prova pilot del sistema e-justícia.cat 

adreçat a la jurisdicció social en el Jutjat Social número 3 de Barcelona, per 

començar a implementar el nou sistema en aquesta jurisdicció durant aquest any 

2015. A mitjan febrer de 2015 va finalitzar el desplegament del nou sistema als 48 

jutjats de primera instància, als vuit jutjats de família i als dos jutjats d'estat civil i 

capacitat de les persones, 58 jutjats en total de la jurisdicció de Barcelona. Així, al 

partit judicial de Barcelona, només resten pendents d'aquesta implementació els 10 

jutjats mercantils.  

JUS S'ha posat en funcionament un nou sistema de presentació d'escrits amb 

trasllat telemàtic de les còpies per als procuradors personats a Girona i Olot 

(Garrotxa). Amb aquest nou sistema, que ha entrat en funcionament el primer 

semestre de 2014, els procuradors donen d'alta escrits i incorporen tota la 

informació que hi consta en format electrònic i, per mitjà de l'extranet dels 

professionals, el trasllat de còpies entre els procuradors compareguts es fa de 

manera telemàtica. 

JUS A principis de març del 2015 el sistema de cita prèvia per a apoderaments 

apud acta ha entrat en funcionament al partit judicial de Cornellà de Llobregat 

(Baix Llobregat) i al de Figueres (Alt Empordà), pel juliol de 2015. Es tracta del 

servei telemàtic que permet als ciutadans i als professionals reservar amb antelació 

dia i hora als jutjats per atorgar apoderaments apud acta. Aquest sistema ja està 

implementat a Girona (Gironès), Olot (Garrotxa) i la Seu d'Urgell (Alt Urgell), on n'ha 

quedat palesa l'efectivitat i el bon funcionament. 

JUS Ha finalitzat el Projecte d'integració d'informació entre la Fiscalia General de 

l'Estat i la Fiscalia de Catalunya. L'objectiu d'aquest sistema d'integració és 

l'enviament telemàtic de les dades dels assumptes penals tractats per la Fiscalia de 
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Catalunya, la qual cosa permetrà alhora consultar dades des de la Fiscalia General 

de l'Estat. 

JUS S'han signat diversos convenis per potenciar l'intercanvi d'informació 

electrònica en l'àmbit de l'Administració de justícia. 1. Amb el Consell General 

del Poder Judicial (CGPJ) i el Consell de Procuradors dels Tribunals de Catalunya 

perquè els procuradors puguin aportar i consultar la documentació no processal a 

través de l'aplicació informàtica e-Transnet; 2. Amb el Col·legi de Notaris de 

Catalunya per impulsar el desenvolupament i la implementació d'un sistema 

d'interoperabilitat dels sistemes d'informació. 3. Amb el TSJC i el Consell de 

Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya per a la tramesa de 

documents en els procediments judicials. El conveni permetrà l'accés segur a la 

documentació dels procediments concursals i la distribució de documents dels 

administradors concursals a través de l'aplicació informàtica e-Transmet, fent la 

feina de tots els operadors jurídics més còmoda i àgil. 4. Amb el Consell de 

l'Advocacia Catalana, que promou que els advocats usin les TIC en els àmbits de 

l'Administració de justícia, dels serveis penitenciaris, de les associacions, de les 

fundacions, dels col·legis professionals i d'altres entitats jurídiques. 

JUS Ha entrat en funcionament el portal d'intranet @plec 2.0, impulsat pels 

professionals dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona. La iniciativa 

forma part del programa Compartim, que lidera el Centre d'Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada. Aquest portal es presenta com un punt de trobada i 

d'intercanvi digital per facilitar l'ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació entre els treballadors del Departament de Justícia. Es tracta d'una 

iniciativa que anticipa els processos de canvi de cultura administrativa que impulsa 

el Departament.     

JUS Justícia ha signat amb el Consell de l'Advocacia Catalana un acord marc de 

col·laboració en matèria tecnològica. Aquest Acord suposa un pas més en la 

modernització de la justícia a Catalunya. Entre d'altres, recull les actuacions que 

s'han de dur a terme per optimitzar la interoperabilitat mitjançant l'ús prioritari del 

sistema Lexnet per a l'intercanvi segur d'informació entre els òrgans judicials amb 

seu a Catalunya i els diferents operadors jurídics. 

JUS El Govern redefineix les funcions de l'àmbit de treball de suport concursal dels 

jutjats mercantils de Barcelona. S'ha decidit modificar i introduir noves 

competències en l'àmbit de treball de suport general en matèria concursal, comú a 

tots els jutjats mercantils de Barcelona, que es va posar en marxa el març de 2009, 

per tal de donar resposta al gran increment de treball d'aquests jutjats pel que fa al 

nombre de procediments concursals i per permetre una millor organització del 

treball. 

JUS S'ha posat en funcionament un jutjat de reforç a Mataró (Maresme) per abordar 

els assumptes relacionats amb les participacions preferents. L'objectiu és donar 

una resposta àgil als ciutadans que s'adrecen als jutjats de primera instància per 

temes relacionats amb participacions preferents, deute subordinat i altres productes 

financers, cada cop més nombrosos. 
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JUS El 2014 es van destinar més d'1,6 milions d'euros als jutjats de pau de 

Catalunya per sufragar les despeses del seu funcionament.  

JUS Justícia ha destinat aquest  any 2015 prop d'1,6 milions d'euros als municipis 

de Catalunya que tenen jutjat de pau. L'objectiu és contribuir a les despeses de 

personal i mitjans necessaris per a l'exercici de les funcions que desenvolupen els 

898 jutjats de pau que hi ha a Catalunya. El crèdit es distribueix tenint en compte el 

nombre d'habitants de cadascuna de les poblacions.  

JUS S'ha posat en marxa un pla de treball de reforç als registres civils de 

Catalunya. Es tracta de fer front a l'allau de jures de nacionalitat després que el 

Ministeri de Justícia posés en marxa un pla intensiu de tramitació dels expedients de 

nacionalitat acumulats a la Direcció General de Registres i del Notariat des del 2010. 

JUS Es destinen més de 53 milions d'euros a garantir l'assistència jurídica gratuïta 

amb advocat a les persones sense recursos. S'ha signat un acord amb el 

president del Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC) en el qual es defineix el marc 

d'actuació d'aquesta matèria durant el 2015. Pel que fa a la subvenció, aquest any 

s'ha incrementat en un 0,5% l'import dels mòduls de compensació econòmica per 

les actuacions professionals realitzades respecte de l'any 2014 (que eren els 

mateixos del 2013) i es manté l'import de compensació de les despeses de gestió 

col·legial. 

JUS S'han signat convenis amb el Consell de Col·legis de Procuradors per garantir 

l'assistència jurídica gratuïta a les persones sense recursos. L'Acord de 

col·laboració per a l'any 2013 per tal de garantir aquest servei als ciutadans va 

comptar amb una subvenció d'uns 5 milions d'euros. L'Acord de col·laboració per a 

l'any 2014 compta amb 5,9 milions d'euros. 

JUS Justícia ha signat un acord de col·laboració amb el Consell de Col·legis de 

Procuradors de Tribunals de Catalunya per garantir l'assistència jurídica 

gratuïta a persones sense recursos. Aquest 2015 es destinarà una subvenció de 

5,9 milions d'euros a finançar les actuacions de representació segons els mòduls de 

compensació econòmica, els quals han augmentat respecte l'any passat en un 

0,5%, i també a finançar la despesa de gestió col·legial. 

JUS S'han signat acords de col·laboració per a l'establiment del marc d'actuació en 

matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta. S'han signat un acord amb el 

Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i un altre 

amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya amb l'objectiu de 

continuar millorant l'efectivitat i la qualitat del sistema d'assistència jurídica gratuïta. 

JUS El Govern ha creat el Registre de traductors i intèrprets judicials de Catalunya 

per garantir l'equitat en els processos judicials. El Govern ha aprovat el Decret 

llei que crea el Registre de traductors i intèrprets judicials, que vetllarà perquè els 

professionals tinguin un coneixement adequat de l'idioma i contribuirà a garantir 

l'equitat en els processos judicials i l'exercici del dret de defensa. L'objectiu és vetllar 

perquè els sospitosos o els acusats que no parlin o entenguin la llengua del procés 

es puguin beneficiar sense demora de la interpretació davant les autoritats policials i 

judicials, i davant també de la seva defensa. El Parlament ha validat aquest Decret 
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llei el 21 de gener de 2015. 

JUS S'ofereix formació contínua a jutges i magistrats. D'una banda, el Consell 

General del Poder Judicial (CGPJ) i la Generalitat han signat la pròrroga del Conveni 

en matèria de formació de jutges i magistrats que treballen a Catalunya i, de l'altra, 

la Generalitat de Catalunya, el Consell General del Poder Judicial i la Fundació per a 

la Universitat Oberta de Catalunya han signat convenis anuals de col·laboració des 

de l'any 2006 destinats a la formació en dret civil català de jutges i magistrats i al 

reconeixement oficial de la certificació corresponent. El Govern de la Generalitat 

col·labora en matèria de formació amb el CGPJ, a través del Departament de 

Justícia, des de l'any 1992. 

JUS S'ha aprovat el Decret sobre el procediment de reconeixement, control i 

seguiment de les situacions d'incapacitat temporal del personal funcionari de 

l'Administració de justícia a Catalunya. Aquesta normativa respon a la necessitat 

de fer plenament efectives les competències del Departament de Justícia en la 

concessió i control de les llicències derivades de les situacions d'incapacitat 

temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, en el règim especial 

de la Seguretat Social, del personal funcionari de l'Administració de justícia a 

Catalunya. 

JUS S'ha aprovat el decret que regula la jornada de treball del personal de 

l'Administració de justícia. La regulació afecta els cossos de metges forenses, de 

gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili 

destinats a Catalunya. 

JUS El Govern ha donat el vistiplau a l'informe "Línies estratègiques 2014-2016 per 

a un nou impuls de la mediació". Se situa la mediació com un dels eixos 

estratègics del Govern per a la gestió de conflictes. Es pretén evitar l'obertura de 

processos judicials de caràcter contenciós, posar fi als ja iniciats o reduir l'abast de 

les conseqüències que se'n puguin derivar. 

JUS S'ha presentat el Pla nacional d'impuls a la mediació. L'objectiu marcat per als 

propers dos anys és doblar el nombre d'expedients de mediació finalitzats. El Pla 

pretén promoure la col·laboració entre els diferents col·lectius, afavorir un veritable 

canvi cultural a favor de la mediació, fomentar la cohesió social a partir de mesures 

preventives de resolució de conflictes, equilibrar el tant per cent de conflictes resolts 

a través de la mediació en relació amb els litigis judicials, impulsar la gestió integral 

de la mediació a través de la seva implantació en els diferents àmbits privats i 

públics i millorar la qualitat de les mediacions. 

JUS S'ha constituït el Comitè Assessor del Centre de Mediació de Dret Privat de 

Catalunya que té l'objectiu d'impulsar i difondre la mediació. Aquest està format 

per representants dels col·legis professionals, de les associacions representatives 

d'ens locals i d'altres associacions, per experts amb experiència en el camp de la 

mediació i també per representants del Centre de Mediació de Dret Privat de 

Catalunya. En aquest sentit, una de les actuacions prevista en el Pla Nacional 

d'Impuls de la Mediació és precisament la constitució del Comitè, creat per la Llei 

15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat. 
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JUS S'han signat convenis amb col·legis professionals per fomentar la mediació 

com a mètode de resolució de conflictes. S'han signat convenis amb el Col·legi 

Oficial de Treball Social de Catalunya, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, el 

Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs, el Consell 

de col·legis territorials d'Administradors de finques, el Col·legi de Censors Jurats de 

Catalunya, el Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, 

el Consell de Col·legis oficials d'Agents de la propietat immobiliària de Catalunya, el 

Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya, el Col·legi 

d'Arquitectes de Catalunya, el Col·legi Oficial d'Enginyers Navals i Oceànics, el 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya i el Consell de Col·legis d'Aparelladors i 

Arquitectes Tècnics. 

JUS S'han signat convenis de col·laboració en matèria de gestió del Servei 

d'Orientació a la Mediació amb els catorze col·legis d'advocats de Catalunya. 

La mediació esdevé un dels eixos prioritaris en les polítiques que impulsen Justícia i 

els col·legis d'advocats. L'objectiu dels convenis és evitar l'obertura de processos 

judicials contenciosos, posar fi als ja iniciats o reduir-ne l'abast. 

JUS Govern i institucions vinculades a l'arbitratge han posat en marxa el grup de 

treball per a la creació del Tribunal Arbitral de Catalunya (TAC). Aquesta 

primera reunió del grup de treball ha servit per posar en comú un calendari conjunt 

per preparar, d'una banda, la redacció dels estatuts que han de fer possible la 

creació del TAC i, de l'altra, els mecanismes necessaris per a la difusió de 

l'arbitratge entre institucions, entitats, empreses i societat civil. 

JUS S'ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Notaris per 

protocol·litzar gratuïtament els testaments atorgats davant rector. Es tracta de 

respectar la voluntat testamentària dels qui van fer un document amb les seves 

darreres voluntats davant del rector d'acord amb la llei del moment, sense que la 

persona pogués preveure que un canvi legislatiu impediria la seva plena eficàcia.  

JUS S'ha iniciat el desplegament d'un sistema d'intercanvi electrònic de dades i 

documents amb els notaris. Així, els notaris tenen accés electrònic a les dades 

que figuren al Registre d'Associacions i Fundacions, i la Direcció de Dret i d'Entitats 

Jurídiques pot accedir a les dades i documents atorgats pels notaris que s'han 

d'inscriure en els seus registres. Aquest projecte es desenvolupa en el marc del 

Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Col·legi de Notaris de 

Catalunya que es va subscriure el juny de 2013 per establir un sistema 

d'interoperabilitat. Alhora, es dóna compliment a la Llei 21/2014, de 29 de desembre, 

del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions 

declarades d'utilitat pública.     

JUS S'ha presentat al Parlament la proposta de Pla director d'equipaments 

penitenciaris 2013-2020. Respon a la necessitat d'adequar les infraestructures 

penitenciàries futures a l'evolució real de la població reclusa catalana, que presenta 

un canvi de tendència a la baixa. El nou Pla opta per la creació de centres 

especialitzats en funció de les diferents necessitats del cicle de rehabilitació i 

reinserció dels interns. Preveu la posada en marxa dels nous centres penitenciaris 

de Puig de Basses (ja inaugurat), a Figueres, el 2014 i Mas d'Enric, al Catllar, el 



 

187 

 

2015, el tancament de la presó de Figueres durant l'any 2014 i l'inici del tancament 

de la presó Model l'any 2015. 

JUS S'ha aprovat el Decret sobre la declaració de la implantació d'equipaments 

penitenciaris al territori de Catalunya i les mesures de compensació als 

ajuntaments en el terme municipal del quals s'implanta. Les compensacions 

econòmiques que han de percebre les entitats locals s'han adequat al nou marc 

econòmic i social.  

JUS S'ha signat un protocol de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de 

Barcelona per transformar el mapa de centres penitenciaris de la Ciutat 

(Barcelonès). La signatura d'aquest protocol s'emmarca en el Projecte de Pla 

Director d'Equipaments Penitenciaris 2013-2020 presentat al Parlament de 

Catalunya. Un dels principals acords és el tancament del Centre Penitenciari 

d'Homes de Barcelona, conegut com "La Model", i del Centre Obert Barcelona 1, 

ubicat al mateix recinte. Els interns actualment allotjats a "La Model" es reallotjaran 

al nou Centre Obert que l'Ajuntament construirà a la Zona Franca i que tindrà 

capacitat per a 800 persones. El trasllat es farà de manera gradual i es preveu que 

finalitzi el primer semestre del 2017. D'altra banda, es procedirà al tancament i 

posterior enderroc del Centre Obert Barcelona 2 situat a la Trinitat Vella, els interns 

del qual també es traslladaran al nou Centre de la Zona Franca. A més, la 

Generalitat construirà un nou Centre de Preventius a la Zona Franca, amb capacitat 

per a 600 reclusos, i rehabilitarà el Centre de preventius de Dones de Barcelona, 

conegut com a Wad Ras. 

JUS S'ha declarat el tancament de les instal·lacions del Centre Penitenciari Obert 1 

Barcelona, ubicades en el recinte de La Model, i s'han enderrocat. Mentre no es 

construeixi el nou centre per a interns en règim obert a la Zona Franca, l'activitat 

penitenciària que es duia a terme a les instal·lacions que s'han tancat, es realitzarà 

a les instal·lacions de la Secció Oberta del Centre Penitenciari d'Homes de 

Barcelona, ubicades també en el recinte de La Model. 

JUS S'ha posat en marxa del Centre Penitenciari Puig de les Basses (Figueres, Alt 

Empordà). L'última setmana de juny de 2014 van ingressar al nou centre 

penitenciari els primers 150 presos, provinents de l'antiga presó de Figueres, els 90 

interns que complien condemna en règim ordinari o preventiu al Centre Penitenciari 

de Girona, així com un grup de reclusos procedents del Centre Penitenciari Quatre 

Camins (La Roca del Vallès). Aquesta instal·lació aporta al sistema 1.018 noves 

places.  

JUS S'ha tancat del Centre Penitenciari de Figueres (Alt Empordà). Ha començat el 

buidatge dels equipaments del Centre Penitenciari de Figueres (Alt Empordà), que 

ha tancat definitivament les seves portes com a equipament penitenciari. Des del 2 

de juliol de 2014 i durant tres setmanes, interns en règim de semillibertat de les 

colles exteriors del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) s'han fet càrrec del 

desmuntatge i trasllat de part dels equipaments de la vella presó cap al nou Centre 

Penitenciari Puig de les Basses, també a Figueres (Alt Empordà).  

JUS El Centre Penitenciari de Girona (Gironès) s'ha reconvertit en Centre Obert. 
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L'equipament penitenciari dóna servei als interns de la demarcació que només han 

de pernoctar al Centre atès que durant el dia assisteixen a recursos formatius o 

treballen.  

JUS S'ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Figueres (Alt Empordà) per cedir-li 

l'antiga presó que es troba al centre de la ciutat.  

JUS S'ha impulsat la posada en marxa del Centre Penitenciari Mas Enric (El Catllar, 

Tarragonès). Se signa amb la Diputació de Tarragona el conveni per a l'execució de 

les infraestructures viàries d'accés al Centre Penitenciari Mas d'Enric. Aquestes 

obres són imprescindibles per a la posada en marxa del nou centre penitenciari. El 

mes de juliol de 2014 s'ha publicat l'Ordre per la qual es crea aquest Centre 

Penitenciari, i es modifiquen la destinació i denominació del Centre Penitenciari de 

Tarragona, per destinar-lo a l'activitat d'un centre obert. El mes de gener de 2015 

s'han aprovat mesures de racionalització de l'organització i del personal i de 

reassignació dels professionals del Centre Penitenciari Tarragona per fer possible 

l'obertura del Centre Penitenciari Mas d'Enric. 

JUS S'està impulsant la transformació del Centre Penitenciari de Tarragona en un 

centre penitenciari de règim obert (Tarragonès). En execució d'un Acord de 

Govern de 20 de gener de 2015, s'ha convocat un concurs específic de mèrits i 

capacitats limitat al personal d'àmbits determinats del Centre Penitenciari de 

Tarragona per a la provisió de 6 llocs de treball de coordinador/a de Règim Interior 

de Medi Obert del Centre Penitenciari Obert de Tarragona. També s'ha convocat un 

concurs general de mèrits i capacitats limitat al personal d'àmbits determinats del 

Centre Penitenciari de Tarragona per a la provisió de llocs de treball del cos tècnic 

d'especialistes de la Generalitat de Catalunya del Centre Penitenciari Obert de 

Tarragona. 

JUS Es destinaran 1.343.100 euros per dotar els centres penitenciaris de Catalunya 

de radiotransmissors i altres elements necessaris per a la comunicació 

interna. El Govern compleix així amb el mandat del Parlament de Catalunya. Part 

dels equips es destinaran a substituir material de necessària renovació, mentre que 

la resta es destinarà a la dotació dels nous centres penitenciaris.  

JUS Justícia i l'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí de Lleida (Segrià) han 

signat un conveni perquè menors i joves infractors puguin complir les 

mesures de medi obert imposades pels jutges. Els joves i menors podran fer 

activitats formatives i cursos prelaborals en aquest Institut Municipal d'Ocupació. 

JUS Justícia i Interior han signat un conveni perquè els condemnats a treballs en 

benefici de la comunitat puguin complir la pena en edificis de la policia de 

Catalunya. Els penats a treballs en benefici de la comunitat realitzaran activitats 

d'utilitat pública i d'interès social adequades a l'execució de la pena, com ara 

tasques auxiliars de manteniment dels edificis, treballs de jardineria i altres tasques 

auxiliars de neteja. 

JUS S'ha aprovat la signatura del Conveni de col·laboració amb el Ministeri de 

Justícia mitjançant el qual es formalitza el compromís financer per import de 
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1.186.744 euros conseqüència del Programa de Reforma de l'Administració de 

justícia del Govern central. Aquests diners es destinaran, entre d'altres, a la millora 

de l'assistència jurídica gratuïta, a l'impuls de les noves tecnologies i a la dotació 

dels mitjans materials necessaris. 

 

Desenvolupar programes de cooperació amb els ens locals que responguin a les 
necessitats reals dels municipis garantint la viabilitat econòmica financera de tots els 
projectes que es duguin a terme 
 

GRI El Govern regula el Registre del sector públic local de Catalunya, que oferirà 

informació actualitzada i transparent dels ens locals i organismes dependents. 

L'objectiu és disposar d'informació permanentment actualitzada dels ens locals que 

sigui entenedora i de consulta fàcil per part de la ciutadania. La Generalitat podrà 

modificar d'ofici, sense necessitat de comunicació prèvia, dades del Registre que no 

estiguin actualitzades i que els ens ja hagin publicat en butlletins i diaris oficials. 

GRI El Parlament  ha aprovat la Llei de creació de la comarca del Moianès. La nova 

comarca permetrà racionalitzar serveis i optimitzar recursos, i reivindica l'exercici del 

dret a decidir del territori en el procés participatiu del 22 de març passat. La 42 

comarca de Catalunya té seu oficial i òrgans de govern a Moià i aplega 10 municipis 

compresos fins ara al Bages, Osona i al Vallès Oriental. 

GRI El Govern va aprovar al gener de 2015 una partida extraordinària de tres 

milions d'euros per pal·liar els efectes dels  episodis de ventades i pluges 

torrencials. Els fons es destinaran a finançar mesures d'emergència adoptades pels 

ens locals i actuacions urgents que s'hagin de dur a terme per restablir 

infraestructures i serveis municipals. La distribució de la partida es farà de forma 

urgent amb bestreta del 100% de la quantia, prèvia sol·licitud a Governació.  

TES S'impulsa a Girona un pla pilot per a la simplificació dels tràmits de 

planejament urbanístic dels municipis al Gironès. El projecte Gi1, Gestió 

d'Informes Unificada, permet als ajuntaments unificar en una sola sol·licitud la petició 

d'informes que ara havien de tramitar a fins a 27 organismes diferents. Tots els 

municipis gironins ja es poden incorporar a aquesta prova pilot i l'objectiu és fer-la 

extensiva durant el 2015 al conjunt d'ajuntaments catalans. 

GRI El Govern ha aprovat el Projecte de llei que modifica la Llei de la Carta 

Municipal de Barcelona per adaptar-la als canvis normatius. El text adapta la 

Llei als canvis en la normativa reguladora dels ens locals i reconeix amb el rang 

normatiu adient la figura del Síndic de Greuges municipal, plenament consolidada. 

L'objectiu és actualitzar la Carta municipal, de 1998, i adaptar-la a les lleis que s'han 

anat aprovant amb posterioritat i que afecten l'Ajuntament.  

GRI El Govern ha acordat destinar a les escoles bressol els recursos del PUOSC 

2014-2015 inicialment previstos per a obra nova. Les diputacions han signat amb 

el Govern la modificació dels convenis perquè les aportacions que han de fer per llei 

al pla general del PUOSC es destinin a les llars d'infants municipals. L'acord 

afavorirà que les escoles bressol rebin 34.264.088 euros per als cursos 2013-2014 i 
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2014-2015. D'altra banda el PUOSC 2014-2015 destinarà un total de 60 milions 

d'euros per al manteniment d'infraestructures. 

GRI El Govern destina 25,7 milions d'euros a la nova línia d'ajuts per a despeses de 

reparacions, manteniment i conservació del PUOSC 2014 i 2015. El Govern ha 

aprovat el juliol de 2014 el Decret de concessió de les subvencions per a 

manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per 

als anys 2014 i 2015. Es destinaran 25.735.911 euros a aquesta nova línia d'ajuts, 

que s'adapta a les necessitats actuals del món local. 

GRI El Govern adapta els convenis subscrits entre la Generalitat i els ens locals a 

la disposició addicional novena de la Llei de reforma local espanyola. És una 

norma transitòria fins a l'aprovació de la Llei de governs locals de Catalunya, en 

tramitació al Parlament de Catalunya des del juliol del 2013, quan el Govern va 

aprovar-ne el Projecte de llei. Respon a la necessitat immediata de dotar els governs 

locals de seguretat jurídica en la presa de decisions. L'adaptació s'ha de realitzar 

abans del 31 de desembre de 2014, ja que aquells convenis que no s'hagin adaptat 

en aquesta data quedaran sense efecte. 

GRI El Govern ha aprovat la constitució de l'entitat municipal descentralitzada 

(EMD) de l'Estartit, en el terme municipal de Torroella de Montgrí (Baix 

Empordà). L'expedient de constitució de l'EMD de l'Estartit ha complert així tots els 

requisits i passos legals necessaris. 

GRI El Govern ha aprovat al juny de 2014 el decret llei que dota els ajuntaments 

d'instruments jurídics per fer front a la reforma local de l'Estat. És una eina 

jurídica transitòria fins que s'aprovi la Llei de governs locals de Catalunya, 

actualment en tràmit parlamentari. Amb el consens de les entitats municipalistes, el 

Decret llei dóna resposta a la necessitat de disposar d'una norma que unifiqui 

criteris, eviti interpretacions contradictòries i ofereixi garanties del manteniment de 

l'autonomia local. 

GRI Governació atorga una subvenció de 400.000 euros al Consell Comarcal del 

Baix Llobregat per al finançament del Servei de Control dels Mosquits. Fins a 

l'any 2012, el Servei de Control de Mosquits s'havia finançat majoritàriament per 

mitjà de subvencions procedents del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 

(PUOSC). No obstant, les bases reguladores del PUOSC per al període 2013-2016 

establertes en el Decret 155/2012, de 20 de novembre, no permetien incloure el 

finançament del centre entre la tipologia d'actuacions subvencionables. Atesa, però  

l'excepcionalitat de la situació, el Govern ha decidit atendre la petició formulada pel 

Consell Comarcal del Baix Llobregat per concedir una subvenció exclosa de 

concurrència pública per al finançament dels Servei de Control de Mosquits.  

GRI El Govern aprova el Projecte de llei de governs locals de Catalunya que 

desenvolupa les competències exclusives de la Generalitat. El text evita la 

imposició de models que no són propis, clarifica i ordena les competències dels 

diversos nivells administratius i assegura la sostenibilitat financera i l'eficàcia en la 

prestació dels serveis. La seva aplicació representarà un estalvi de fins a 1.000 

milions d'euros per legislatura. 
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GRI El Govern ha destinat una partida d'1,4 milions d'euros per ajudes a les 

poblacions afectades per les riuades de l'estiu del 2013.  

GRI El Govern ha atorgat compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments 

perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a 

l'exercici 2013. L'objectiu d'aquest sistema de compensacions econòmiques és 

donar suport a la labor d'alcaldes i alcaldesses del país, dignificar la 

professionalització dels càrrecs electes locals i fomentar l'accés a l'activitat política. 

PRE El Govern acorda sol·licitar al Senat la convocatòria de la Comissió General de 

les Comunitats Autònomes pel Projecte de llei de racionalització de 

l'Administració local. El Govern considera que el Projecte de llei envaeix en 

l'actual redactat les competències exclusives de la Generalitat en règim local. El 

Govern vol que la reforma de l'Administració local que impulsa l'Estat incorpori un 

redactat clar de la disposició que respecta la competència exclusiva en matèria de 

règim local.  

GRI S'ha signat l'acord de finançament entre la Generalitat i el Conselh Generau 

d'Aran. L'Acord de Finançament per a l'any 2013 és per un import total de 

21.728.236 euros. El seguiment i l'avaluació d'aquest Acord resten encomanats a la 

Ponència permanent de treball en matèria de traspassos i convenis creada en el si 

de la Comissió Govern de la Generalitat - Conselh Generau d'Aran. 

GRI La Comissió de Cooperació Local de Catalunya aprova la planificació inicial 

programa del PUOSC 2013-2017. La planificació del PUOSC 2013-2017 posarà a 

disposició del conjunt dels ens locals de Catalunya durant els propers exercicis uns 

recursos de 416 milions d'euros per dur a terme actuacions d'inversió i despeses de 

manteniment imprescindibles per a la prestació dels serveis públics municipals 

essencials per als ciutadans i ciutadanes del país. 

GRI El Govern ha  incrementat la dotació de Fons de Cooperació Local perquè 

totes els ajuntaments rebin la mateixa quantitat de FCLC que al 2012. A finals 

de 2013 va destinar 37,5 milions d'euros  als ajuntaments a través del Fons de 

Cooperació Local de Catalunya. Posteriorment, el Govern va aprovar el Projecte de 

llei per compensar la disminució del Fons Cooperació Local de 2013.  Els 

ajuntaments rebran una dotació complementària de fins a 52.670.662 euros, 

repartida en tres anualitats. La compensació destinada a consells comarcals 

ascendirà a 3.514.699,57 euros. 

GRI S'ha inaugurat la renovació del Parc del Bon Repòs de l'Ametlla de Mar 

finançat amb el fons FEDER (Baix Ebre). Governació ha finançat aquesta actuació 

amb 208.641 euros a través del Fons europeu de desenvolupament regional 

(FEDER). El Parc del Bon Repòs és un dels projectes històrics del municipi, ja que 

suposa la recuperació d'un gran espai verd a l'entrada de l'Ametlla de Mar.  

GRI S'ha inaugurat la nova casa de la vila de Masllorenç finançada per una 

subvenció PUOSC (Baix Penedès). Governació ha finançat la tercera fase 

d'aquesta actuació amb 276.652 euros, a través del Pla únic d'obres i serveis de 

Catalunya (PUOSC). Amb el nou edifici, l'Ajuntament de Masllorenç resol una 
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mancança que tenia de feia anys. 

 

Impulsar la col·laboració estratègica entre els diferents nivells d'administracions i 
institucions catalanes per al manteniment del progrés social i el benestar 
 

GRI El Ple del Parlament aprova la Llei del règim especial de l'Aran. La cambra ha 

aprovat la Llei del règim especial de l'Aran per 121 vots a favor (CiU, ERC, PSC, 

PPC, ICV-EUiA i CUP) i 9 abstencions (C's). En la votació final de tot el text es 

requeria la majoria absoluta perquè la llei fos aprovada, ja que és de desplegament 

estatutari. 

GRI S'ha constituït la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - Conselh 

Generau d'Aran, que ha aprovat els primers traspassos en compliment de la 

nova Llei del règim especial d'Aran. Durant la reunió constitutiva de la Comissió, 

s'ha acordat l'ampliació de mitjans en l'àmbit de l'ensenyament i el traspàs de 

funcions en les matèries de protecció civil, patrimoni, comerç i artesania. 

GRI El Govern i el Conselh Generau d'Aran han acordat una ampliació de mitjans 

en matèria de sanitat per remodelar l'Hospital Val d'Aran. La Comissió Govern 

de la Generalitat-Conselh Generau d'Aran ha acordat  l'ampliació dels mitjans 

transferits al Conselh Generau d'Aran en matèria de sanitat. Es tracta d'una 

ampliació de l'aportació econòmica de la Generalitat, per un import de 800.000 

euros que permetrà finançar la remodelació de l'Hospital Val d'Aran perquè disposi 

d'un segon quiròfan, entre altres noves instal·lacions. 

PRE El Govern ha prorrogat el conveni amb l'Estat per a la implantació d'un model 

integrat d'atenció al ciutadà. El conveni es va signar entre la Generalitat i l'Estat el 

juliol del 2007. S'hi han adherit, en la modalitat d'oficina de contacte, 120 

ajuntaments, 21 consells comarcals i una mancomunitat intermunicipal, la qual cosa 

ha permès que els ciutadans puguin presentar als registres dels ens locals adherits, 

sol·licituds, escrits o comunicacions adreçades a l'Administració General de l'Estat i 

a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

JUS S'ha començat a gestionar de manera telemàtica les comunicacions amb els 

ajuntaments que tenen jutjat de pau mitjançant el portal EACAT, portal de les 

administracions públiques catalanes. Amb aquest nou sistema de comunicació 

telemàtica directa i oficial, es guanyarà agilitat en la gestió, escurçant terminis de 

tramesa i resposta de notificacions que calgui fer als ajuntaments. 

PRE El Departament de la Presidència, l'Associació Catalana de Municipis i la 

Federació de Municipis de Catalunya han signat un conveni de col·laboració 

per impulsar l'ús de les clàusules socials en la contractació pública.  

 

Impulsar mesures relacionades amb el bon govern i la transparència administrativa i 
l'accés a la informació 
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JUS S'ha aprovat el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups 

d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic. La creació 

d'aquest Registre, un mecanisme clau per garantir la transparència en la presa de 

decisions dels poders públics, és una iniciativa pionera a tot l'Estat i s'emmarca en el 

desplegament reglamentari del la llei de transparència, aprovada pel Parlament de 

Catalunya el desembre de 2014. 

GRI El Govern ha aprovat el Pla estratègic de transparència 2015-2017. El Pla 

estableix els objectius prioritaris del Govern en matèria de transparència de l'activitat 

pública, dret d'accés a la informació i documentació públiques, obligacions de bon 

govern i foment de la participació ciutadana i mesures de govern obert. El document, 

previst per la Llei de transparència, que ha entrat en vigor l'1 de juliol d'enguany, ha 

estat coordinat pel Comissionat per a la Transparència i l'Accés a la Informació 

Pública, adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals. 

JUS S'han determinat les obligacions de transparència que han de complir les 

associacions i fundacions. S'ha donat així compliment al mandat previst a Llei de 

transparència, accés a la informació i bon govern. S'ha fet tenint en compte la Llei 

21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de 

l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública com de la regulació que es 

conté al llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

JUS Justícia ha facilitat la consulta en línia de les borses de treball de personal 

interí per avançar en transparència en la gestió de personal. El personal interí 

en l'àmbit de l'Administració de justícia i de l'àmbit de serveis penitenciaris pot 

conèixer així la seva situació personal i els criteris d'assignació dels llocs de treball 

que s'ofereixin. D'aquesta manera, s'ha complert el mandat que el Parlament de 

Catalunya va fer mitjançant una moció al Govern. 

PRE El Govern de Catalunya ha aconseguit la màxima puntuació de l'índex de 

transparència de l'Estat espanyol. El Govern lidera la llista feta pública per l'ONG 

Transparencia Internacional España, que està basada en 80 indicadors. En aquest 

tercer rànquing, el Govern de la Generalitat ha aconseguit 100 punts, la màxima 

puntuació, sobre les sis àrees analitzades. En el darrer índex, publicat l'any 2012, el 

Govern català ocupava la desena posició, amb 78,8 punts.  

GRI El Govern ha creat la Comissió interdepartamental de transparència per 

coordinar totes les accions de l'Administració en aquest àmbit. El Govern ha 

aprovat la creació de la Comissió interdepartamental de transparència i accés a la 

informació pública, un òrgan col·legiat que s'encarregarà de definir i coordinar les 

estratègies dels diferents departaments i òrgans de la Generalitat en aquesta 

matèria. Una setmana després de l'aprovació al Parlament de la Llei de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Govern ja ha posat en 

marxa tots els tràmits que permetran desenvolupar la norma amb plenitud, un cop 

entri en vigor, a mitjan 2015. 

PRE El Govern ha lliurat al Parlament la documentació requerida per la Comissió 

d'investigació sobre el frau, l'evasió fiscals i les pràctiques de corrupció 

política. Malgrat el poc temps de què s'ha disposat i les limitacions tècniques per 
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accedir a la informació sol·licitada, el Govern ha reunit i entregat al Parlament la 

màxima documentació de què disposa, atenent al seu compromís amb la 

transparència i l'accés a la informació. Fins al 1996 la Generalitat no va disposar 

d'un registre informàtic de contractació pública. Properament, tota la informació 

aportada a la Comissió d'investigació del Parlament serà accessible des del portal 

de transparència de la Generalitat. 

GRI El Govern publica els sous dels alts càrrecs del sector públic, els sous dels 

directius de les empreses públiques i també les dietes per assistència a 

Consells d'Administració. Tots els alts càrrecs hauran de declarar també la 

diferència del seu patrimoni en el moment de deixar el Govern, en relació amb el 

que tenien quan hi van entrar. Aquestes actuacions responen al compromís del 

president d'assolir uns elevats nivells d'informació pública, de transparència i de 

retiment de comptes. 

GRI La Generalitat ha subscrit un conveni amb el món local per al desplegament de 

la llei de transparència. El conveni té per objecte crear un marc permanent i 

estable de coordinació per al desplegament de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que pren per 

denominació Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (CGTC). 

TES S'ha aprovat un nou decret que regula la Comissió de Preus de Catalunya. La 

Comissió de Preus de Catalunya, òrgan col·legiat que té com a finalitat la intervenció 

en l'aprovació i la modificació dels preus de transport subjectes als règims 

d'autorització i de comunicació administrativa d'àmbit autonòmic. El decret estableix 

una nova adscripció de la Comissió, alhora que n'actualitza la composició i 

funcionament per motius d'eficiència i simplificació normativa. 

PRE El Govern ha aprovat el Projecte de llei de mesures en matèria de 

transparència i accés a la informació pública. El Projecte de llei atribueix a 

l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades la gestió provisional de les reclamacions 

dels ciutadans sobre transparència. També permet aplicar el nou règim de 

reclamacions que entra en vigor el 10 de desembre fins que no s'aprovi la llei 

catalana de transparència, actualment en tràmit parlamentari, que crearà l'òrgan 

independent encarregat de gestionar aquestes reclamacions. 

GRI El Govern ha aprovat una despesa pluriennal de 200.000 euros per a projectes 

de recuperació de la memòria democràtica i foment de la pau. La distribució de 

la subvenció serà de 100.000 euros amb càrrec al pressupost de 2014, que 

s'avançaran com a bestreta per dur a terme les activitats subvencionades; i de 

100.000 euros més que aniran a càrrec del pressupost de 2015 i que s'abonaran un 

cop els projectes estiguin finalitzats.  

GRI Governació i els rectors de la UAB i de la UB han signat un conveni de 

col·laboració per a la localització i anàlisi de restes humanes de la Guerra Civil 

a la Serra de Riés (Alt Penedès). La Generalitat de Catalunya ha decidit completar 

la intervenció a la Serra de Riés, d'acord amb el criteri del Comitè Tècnic per a la 

recuperació i la identificació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 

dictadura franquista.  
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PRE S'ha posat en  funcionament el portal de la transparència. Amb la posada en 

funcionament de www.transparencia.gencat.cat el Govern de la Generalitat va 

passar a complir 78 dels 80 indicadors INCAU de l'organització Transparency 

International. El mes de juliol de 2014, l'ens internacional ha donat la màxima 

puntuació a la Generalitat, 100 punts.  

ECO La Generalitat i la Diputació de Barcelona han signat un conveni de 

col·laboració per dotar de més transparència la contractació pública. La 

Diputació trametrà tota la informació dels seus contractes al Registre públic de 

contractes de la Generalitat. La Generalitat comunicarà al Ministeri d'Economia i a la 

Sindicatura de Comptes la informació contractual de la Diputació de Barcelona.  

PRE El Govern ha aprovat un codi de bones pràctiques en la contractació pública 

per assolir l'excel·lència en l'actuació administrativa. El text recull els principis i 

valors ètics que han de fonamentar l'actuació dels òrgans de contractació: legalitat, 

satisfacció de l'interès públic, eficàcia, eficiència i accés a la informació. El codi 

s'afegeix a les 51 mesures per a la transparència i la regeneració democràtica 

impulsades pel president de la Generalitat.  

ECO L'Idescat ha presentat el nou Marc Input-Output de Catalunya 2011 (MIOC-

2011). El MIOC és una eina estadística reconeguda internacionalment, que permet 

fer una radiografia completa de la realitat econòmica d'un país i mesurar les 

relacions econòmiques entre tots els sectors de l'economia. Així, el MIOC ofereix 

una desagregació sectorial de fins a 82 branques d'activitat econòmica, per sobre de 

les 64 que publica l'INE. D'acord al nou MIOC-2011, aquell any el PIB de Catalunya 

va ser de 209.716 milions d'euros, un 4,4% superior a l'estimat per l'INE. A més, les 

exportacions catalanes a la resta del món van representar un 53%, mentre que a la 

resta d'Espanya un 47%, quan l'any 2001 aquesta proporció era la inversa.  

ECO El Govern ha aprovat el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-

2019. Com a novetat del Projecte de llei, el sisè que es tramita al Parlament, la 

norma promou aprofitar la informació administrativa per a la producció estadística o 

l'ús de la informació estadística amb finalitats científiques i per a l'avaluació de 

polítiques públiques. D'altra banda, es modifiquen alguns preceptes de la Llei 

23/1998 d'estadística de Catalunya per adaptar-la als canvis normatius que s'han 

succeït aquests darrers anys en l'àmbit de les estadístiques europees. 

PRE El DOGC es renova com a publicació digital en tot el seu procés. Es publica 

amb un nou sistema de producció basat en un gestor de continguts web i la 

signatura d'arxius XML. Els ciutadans podran consultar el DOGC com fins ara, en 

versió PDF i HTML, però és en aquesta última versió on es podrà verificar 

l'autenticitat del document. Aquests canvis preparen el DOGC per a polítiques de 

dades obertes. 

JUS S'ha presentat l'estadística de serveis penitenciaris de 2013 a Catalunya. El 

nombre de reclusos a les presons catalanes s'ha situat a nivells de fa sis anys. Això 

suposa un descens del 2,42% i una rebaixa de la taxa d'encarcerats fins a 130 

reclusos per cada 100.000 habitants, tres punts menys que l'any anterior. Es pot 

destacar que els interns participants en alguna activitat augmenten fins al 96%, cinc 



 

196 

 

punts per sobre dels registres de l'exercici anterior. 

JUS Consolidació de les gairebé 80 normes afectades per la Llei 2/2014 de mesures 

fiscals. El Portal Jurídic de Catalunya http://portaljuridic.gencat.cat ha elaborat i 

publicat els textos consolidats (o textos vigents) de les gairebé vuitanta normes 

modificades o derogades per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic. Aquesta actuació, que facilita la 

consulta de les versions realment vigents de les normes, s'ha portat a terme al 

costat de la tasca diària de consolidació de disposicions que realitza el Portal Jurídic 

de Catalunya. 

PRE Propostes i reflexions per a la Regeneració Democràtica i la Transparència. El 

president ha presentat al Parlament 51 propostes i reflexions, que inclouen -entre 

altres- donar publicitat de totes les retribucions dels càrrecs electes o designats, la 

creació d'un registre únic de tot el sector públic català on es garanteixi el rendiment 

de comptes i la designació d'un auditor permanent de la comptabilitat dels partits. 

JUS El Parlament ha a aprovat la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat 

de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades 

d'utilitat pública arran del Projecte de llei prèviament aprovat pel Govern. 

L'objectiu de la norma és la regulació de les funcions de control i supervisió, per part 

de l'Administració, a fi de garantir l'exercici correcte del dret de fundació i el 

manteniment dels pressupòsits de la declaració d'utilitat pública de les associacions. 

PRE El Govern ha aprovat un codi ètic per als alts càrrecs de l'Administració. Tots 

els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat hauran d'acceptar el contingut 

d'aquest nou Codi ètic i també la publicació de les seves dades retributives en el 

portal de Transparència. L'Administració de la Generalitat pretén situar-se al 

capdavant de les administracions públiques d'Europa i de l'Estat espanyol en 

matèria de transparència democràtica. 

PRE Reforçament de l'Oficina de Supervisió de la Contractació Pública (OSCP).  En 

el marc de les propostes resultants de la segona cimera per a la regeneració 

democràtica, s'han revisat les funcions de l'OSCP. Seran, entre d'altres, establir 

directrius als departaments i entitats del sector públic de la Generalitat per 

incrementar la transparència, fomentar l'ús del procediment obert, fer accessible la 

informació a la ciutadania o incrementar l'elaboració i difusió d'informes sobre la 

contractació pública.  

PRE Es constitueix el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Suposa la 

transformació de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals (OARCC), amb 

l'objectiu de reforçar les garanties de control i la transparència en matèria de 

contractació pública. Deixa de ser unipersonal per estar format per tres persones. La 

creació del Tribunal s'emmarca dintre de les 51 mesures en  matèria de 

transparència i regeneració democràtica.   

PRE El Govern ha adequat el règim econòmic i financer de la Delegació de la 

Generalitat davant la Unió Europea al de la resta de delegacions. La Delegació 

funcionarà amb un règim de gestió econòmica desconcentrada, és a dir, amb 

autonomia econòmica i financera. Amb aquesta iniciativa s'iguala el sistema de 
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gestió econòmica de la Delegació davant la Unió Europea amb el règim que s'aplica 

a la resta de delegacions del Govern a l'exterior. 

PRE Presidència ha redactat unes recomanacions per a tota la Generalitat per 

millorar les memòries d'avaluació que calen abans de l'adopció d'una 

disposició general. La publicació obligatòria de les memòries d'avaluació, d'acord 

amb la normativa de transparència, implica la necessitat de garantir un mínim 

d'homogeneïtat en la presentació de la informació, per tal de facilitar la participació 

dels ciutadans i sectors afectats en els processos de consulta. 

PRE El Govern ha aprovat el Projecte de llei per a la transparència i sostenibilitat 

del sector de la comunicació per reforçar els mitjans públics i afavorir-ne la 

independència. Es reforça la plena autonomia de la Corporació respecte del poder 

executiu, per garantir la seva independència, neutralitat i objectivitat. Amb el mateix 

objectiu el text impulsa la transparència en la contractació de productes externs per 

part de la Corporació, en particular en el que fa referència a la compra, el 

desenvolupament, la producció o la coproducció de programes audiovisuals. 

D'aquesta manera, tots els contractes seran públics, ja que el Projecte de llei 

prohibeix la clàusula de confidencialitat i reserva en la compra de productes i serveis 

de la Corporació.    
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Eix 6. Desenvolupament sostenible i equilibri territorial 

Exigir el compliment de l'agenda catalana del corredor ferroviari del Mediterrani 
 

TES La Generalitat reclama al Govern francès que tot el Corredor Mediterrani tingui 

les mateixes característiques i funcionalitat. El Govern català proposa en la 

consulta pública del futur tram d'alta velocitat entre Montpeller-Perpinyà que sigui 

dissenyat per al trànsit mixt de passatgers i mercaderies per donar continuïtat als 

trams existents. La proposta rep el suport dels ajuntaments de Barcelona, 

Tarragona, Girona i Figueres, dels ports de Barcelona i Tarragona, d'associacions i 

d'operadors. 

TES El Govern ha creat l'Observatori del Corredor Mediterrani. El nou Observatori 

farà el seguiment de l'activitat política, econòmica i social que es generi en aquest 

eix estratègic i permetrà reivindicar les infraestructures per completar-lo, dissenyar 

una estratègia d'explotació i gestió d'aquesta infraestructura i detectar les 

necessitats de les empreses catalanes per aprofitar-ne les noves oportunitats. 

TES La Generalitat lidera un projecte europeu per potenciar el transport ferroviari 

de mercaderies al Corredor Mediterrani. El projecte iFreightMED-DC, que 

s'emmarca en el programa europeu de cooperació transnacional MED, promourà 

nous serveis ferroviaris de mercaderies tot posant en contacte carregadors, ports, 

operadors i administracions de l'Europa mediterrània. 

TES Impuls del tercer rail entre Tarragona i Castellbisbal. És una iniciativa del Port de 

Tarragona i de la Generalitat que es va presentar al Ministeri de Foment, que és qui 

ho ha d'executar. Les obres, que s'han dividit a efectes contractuals en 4 actuacions, 

es van licitar el 14 de febrer de 2014 per un import global de 236,3 MEUR i un 

període d'execució de 20 mesos. Si aquest calendari es compleix, es podria assolir 

l'objectiu que l'obra estigui acabada l'any 2015. 

 

Potenciar l'eix portuari Barcelona-Tarragona i de l'aeroport del Prat perquè 
esdevingui un hub aeroportuari 
 

TES Territori ha pactat amb el Ministeri Foment la creació del Fons d'Accessibilitat 

que garantirà l'autonomia financera dels ports de Barcelona i Tarragona. El 

Fons d'Accessibilitat dels Ports garantirà que els recursos dels ports de Barcelona i 

Tarragona serveixin per invertir en infraestructures dels propis ports o dels seus 

àmbits de competitivitat. S'ha aturat així un altre dels aspectes discordants, que és 

el que feia referència a la proposta d'obligar que el 50% dels resultats positius dels 

ports anessin al Fons. 

TES S'ha inaugurat la terminal d'hidrocarburs TRADEBE al Port de Barcelona. La 

nova terminal logística, que ha suposat una inversió de 65 milions d'euros per part 

de TRADEBE, s'ha construït en dues parcel·les ubicades al moll de l'Energia del 

Port de Barcelona, amb una extensió total de 60.000 m2 ocupats per 29 tancs 

d'emmagatzematge que ofereixen una capacitat total de 450.000 m³. Aquesta 
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instal·lació donarà feina a 27 persones. 

TES S'ha inaugurat el juny del 2013 la nova terminal de ferris de Grimaldi Lines al 

Port de Barcelona. La nova terminal del Grup Grimaldi, que ha suposat una 

inversió de 20 MEUR, permetrà impulsar el transport marítim de curta distància. 

TES El Govern proposa un servei de llançadora per desencallar els accessos en 

tren a la T1 de l'aeroport de Barcelona. El conseller ha proposat a la ministra de 

Foment la implantació d'una nova llançadora ferroviària que connecti el centre de 

Barcelona i la T-1 de l'aeroport cada 15 minuts. L'obra es desenvoluparia a través de 

la col·laboració público-privada, amb un termini d'execució de 4 anys i un cost de 

217 milions, 93 menys que la proposta inicial de Foment de l'any 1998. 

TES Conveni pels nous accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona, 

infraestructura clau per l'economia catalana. La Generalitat cedeix una part del 

corredor d'FGC per desenvolupar en una doble plataforma tant els accessos viaris 

com ferroviaris, fet que abarateix entre 50 i 100 milions d'euros el projecte. La 

previsió és que les obres comencin durant l'any 2013 i que les noves 

infraestructures entrin en servei el 2015.  

 

Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa 
d'infraestructures integrada 
 

TES Territori ha anunciat els nous plans directors urbanístics de la mineria al 

Bages i de l'activitat econòmica al Baix Llobregat nord. El Pla director de 

l'activitat minera al Bages garanteix l'encaix urbanístic per fer possible la seva 

continuïtat a llarg termini i també aborda la progressiva eliminació dels dipòsits 

salins. El PDU de l'activitat econòmica al Baix Llobregat  crea un nou sector 

empresarial i aborda tant la connectivitat de la zona com la preservació dels seus 

valors ambientals. 

TES S'ha aprovat el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de 

Barcelona, que promou una mobilitat sostenible i segura. El document planifica 

la mobilitat de la Regió amb l'horitzó del 2018 i planteja 75 mesures amb un cost 

estimat de 52 milions d'euros per garantir l'accessibilitat i millorar la qualitat de vida 

dels ciutadans. 

ARP Impuls de les obres de nous regadius per millorar la competitivitat de les 

explotacions agrícoles. Noves obres del Segarra-Garrigues per poder regar 20.000 

noves hectàrees a Sarroca, Verdú, Castelldans i les Borges Blanques, i amb una 

inversió del Govern de 60 M€. S'ha presentat els 5 motors del canal com a projectes 

impulsors del regadiu. La previsió del Segarra-Garrigues és que el 2015 estiguin 

disponibles 15.075 hectàrees i que el 2018 s'arribi a les 23.000, del total de 68.645 

que tindrà el sistema. També s'han incorporat 420 ha noves al reg de la Terra Alta. 

A més, s'ha establert un conveni amb la Comunitat de Regants del Garrigues Sud 

per millorar el finançament i executar el conjunt de l'actuació del regadiu de l'etapa 

IV del Garrigues Sud. Pel que fa a les obres de compensació d'Oliana i Peramola 
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s'ha arribat a un acord amb la CHE per tirar-les endavant, que acumulen 10 anys 

d'endarreriment, i permetran posar en regadiu un màxim de 222 ha. 

TES Territori i el Ministeri de Foment han arribat a un acord per impulsar un 

conjunt d'infraestructures estratègiques. Es tracta d'impulsar infraestructures 

ferroviàries i viàries, algunes de les quals, a més, permeten la connexió amb 

instal·lacions portuàries i aeroportuàries. Corresponen a actuacions, doncs, d'un alt 

retorn econòmic i social. Inclouen el desdoblament de l'R3, una estació d'alta 

velocitat per connectar amb l'aeroport de Girona, els accessos ferroviaris al port de 

Barcelona, el nou tren llançadora a l'aeroport, l'acord per a la implantació del tercer 

fil en els dos sentits de circulació entre Castellbisbal, Tarragona i Reus i entre 

Tarragona i Vandellós, i en un sentit entre Vandellós i Castelló, la represa de les 

obres entre Olesa i Viladecavalls, el desdoblament de l'N-II a Girona i el 

desdoblament de l'R3 en tres trams prioritaris. 

ARP Assoliment d'un acord històric en relació amb el preu de l'aigua del sistema 

Segarra-Garrigues. L'acord redueix la tarifa fixa anual en funció de la dotació 

d'aigua a canvi d'incrementar el preu per consum que pujarà de 0,080 euros a 0,096 

euros. La mesura afavoreix la incorporació de més hectàrees al regadiu.  

TES S'ha posat en servei l'aeroport públic i comercial d'Andorra-la Seu d'Urgell (Alt 

Urgell). La instal·lació, que fins ara operava com a aeròdrom privat, pot rebre vols 

turístics, de passatgers, mercaderies, correus o aerotaxis. El Departament ha 

destinat 1 milions d'euros per adaptar la infraestructura i dotar-la dels serveis 

necessaris per a aquesta nova etapa. La Generalitat de Catalunya i el Govern 

d'Andorra col·laboraran en la gestió i promoció de l'aeroport amb l'objectiu que 

esdevingui un revulsiu pel territori. 

ARP Agricultura inicia les obres del reg de compensació de Peramola i Bassella (Alt 

Urgell). Es tracta d'un regadiu de compensació que els municipis de la zona venien 

demanant des de feia més de 50 anys. La xarxa de distribució té previst regar un 

total de 555 hectàrees i el nombre d'explotacions beneficiades és de 10. La 

Generalitat executarà la xarxa secundària fins a arribar al filtre caçapedres dels 

hidrants, i les corresponents soleres de formigó, amb un import previst de 

2.857.810,78 euros. La Comunitat de Regants executarà les obres des d'aquell punt 

fins a les preses parcel·làries, i executarà també els tancaments dels hidrants, amb 

un import de 538.291,80 euros. Restarà només acabar la part corresponent a la 

CHE. 

TES El Govern ha acordat que la Generalitat esdevingui propietària de Boí-Taüll per 

assegurar el manteniment de l'activitat i els llocs de treball de l'estació d'esquí 

(Alta Ribagorça). L'operació, que es farà a través d'una societat titularitat 

d'Avançsa, pretén garantir la suficiència econòmica de les instal·lacions per impulsar 

l'economia de la comarca. L'empresa que gestiona l'estació d'esquí, Promocions 

Turístiques de la Vall SA, pagarà el crèdit que tenia amb l'Institut Català de Finances 

per mitjà de la dació en pagament de les principals finques i instal·lacions de Boí-

Taüll, que passaran a ser propietat de la Generalitat. Avançsa adquirirà el crèdit que 

Promocions Turístiques de la Vall SA tenia amb l'Institut Català de Finances per un 
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import de 7,3 milions d'euros. A aquesta quantitat se suma la compra per valor d'1 

milió d'euros d'altres actius necessaris per mantenir l'activitat de l'estació.  

ARP Execució de les concentracions parcel·làries per millorar l'eficiència del 

regadiu. El 2013 es van entregar les escriptures de la concentració parcel·lària de 

Preixens (Noguera), obres que han suposat un import de 4,7 milions d'euros, que ha 

abastat una superfície de 1.245 ha pertanyents a 203 propietaris. Durant el 2014 

s'han adjudicat les obres de concentració a Balaguer per un import d'1,4 milions 

d'euros. El 2015 s'han entregat les escriptures de la concentració de Foradada i 

Balaguer (Noguera) que han beneficiat a un total de 370 propietaris i s'ha iniciat 

l'execució de la concentració d'Ossó de Sió (Urgell) que afectarà una superfície de 

1.668 ha repartida en 799 parcel·les de 169 propietaris. 

TES S'ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic (PDU) del Parc d'Innovació 

del Cuir i la Marroquineria a Igualada, Jorba i Òdena (Anoia). El PDU ordena tres 

sectors discontinus als municipis d'Igualada, Jorba i Òdena amb una superfície de 

43,81 hectàrees i amb especialitzacions funcionals diferents. El Parc d'Innovació del 

Cuir i la Marroquineria, situat al sud de l'A-2, acollirà les indústries adoberes, 

ubicades ara al barri del Rec d'Igualada, i usos terciaris complementaris, amb dues 

zones de sistemes públics, una a l'àmbit de l'Espelt, al municipi d'Òdena i al nord de 

l'A-2, i l'altra a l'àmbit de Fàtima Nord, en continuïtat a la trama urbana d'Igualada. 

ARP Millora dels regadius per maximitzar l'eficiència de les explotacions agrícoles. 

Destaca la convocatòria d'ajuts a la millora de regadius que ha beneficiat 95 

comunitats de regants a la demarcació de Lleida, amb una subvenció de 6.514.105 

euros, que genera una inversió de 12.625.323 euros. També s'ha anunciat que 

s'iniciarà la 2a fase de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants de Valls que 

permetrà finalitzar la xarxa de reg i regar tota la superfície, 363 has. La inversió 

prevista per a aquesta actuació a càrrec de la Generalitat és de 1.808.877,51 euros.     

TES La Confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar és la primera a adherir-se a 

l'acord  de millora de la gestió pesquera a Catalunya (Baix Ebre). La Confraria 

de pescadors de l'Ametlla de Mar ha estat capdavantera a adherir-se a l'acord 

promogut per Ports de la Generalitat i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, per tal d'impulsar el sector pesquer català i 

modernitzar la seva gestió. Amb l'acord signat, l'Administració catalana i la Confraria 

de pescadors es doten d'un instrument per fer una gestió més eficient i adaptada a 

les necessitats actuals del sector. 

TES Ports de la Generalitat clou una temporada de creuers excel·lent amb 50 

escales i 43.000 passatgers. Palamós, Roses i Sant Carles de la Ràpita tanquen 

uns bons resultats de creuers amb 50 escales, 43.000 passatgers i un impacte 

econòmic estimat de 3 milions d'euros. El Seabourn Sojourn finalitza l'activitat de 

creuers de 2014 a Palamós, un any en què els 38.616 passatgers assolits igualen el 

rècord de 2011 i situen el port baixempordanès en la seva segona millor temporada. 

ARP Posada en marxa del Pla d'estalvi d'aigua dels regants del Ter. Amb la posada 

en marxa del pla es preveu obtenir un 30% d'estalvi d'aigua i, en alguns casos, fins i 

tot millorar els rendiments del conreu. 
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TES S'ha enllestit la tramitació del Pla especial sobre infraestructures de telefonia 

mòbil de Tarragona. Concreta les zones més idònies per implantar noves 

instal.lacions, estableix mecanismes per reduir -ne l'impacte visual i dóna un termini 

de cinc anys a les instal.lacions preexistents perquè s'adeqüin. 

ARP Balanç de les actuacions dutes a terme per l'Oficina del Regant durant 

l'exercici 2014. Destaquen 27 accions de formació i transferència tecnològica, a les 

qual hi han participat 1.243 professionals. Un altre fet destacat ha estat la finalització 

del projecte LIFE que ha permès la creació d'un simulador de reg. La programació 

de reg i la promoció del bon ús de l'aigua és un objectiu de l'Oficina. Actualment 

l'eina de recomanacions personalitzades de reg de RuralCat disposa de 1.166 

usuaris, el que suposa un creixement sostingut del 10 % respecte l'any anterior.  

TES S'ha aprovat la memòria de la llei de ports i de transport marítim i fluvial per 

consolidar el seu paper com un dels sectors econòmics clau del país. la futura 

llei té com a objectiu estratègic configurar els ports catalans com un veritable motor 

econòmic, tant els que estan gestionats per la Generalitat, com els que s'exploten en 

règim de concessió. Amb l'objectiu d'optimitzar un sector clau de les infraestructures 

del país, la nova llei introduirà canvis per garantir un sistema concessional més 

flexible i incentivador de les inversions. Així, fixarà un règim d'usos del domini 

portuari més ampli i atractiu que l'actual per contribuir a generar activitat econòmica. 

ARP Constitució de la nova Associació Catalana de Comunitats de Regants. 

L'organisme permetrà implicar a tots els ens i entitats en la gestió i planificació del 

regadiu. L'ens agrupa 41 comunitats de regants que constitueixen al voltant del 60% 

de la superfície de regadiu de Catalunya. 

TES S'ha presentat el Pla d'Inversions de Ports de la Generalitat 2014-2017. El Pla 

d'inversions 2014-2017 de Ports de la Generalitat preveu una inversió 

publicoprivada de 95 milions d'euros en actuacions a executar en els propers quatre 

anys en els ports catalans. D'aquesta inversió, el 69% es finançarà amb fons privats 

i el 31% restant amb recursos públics. 

TES Aprovat el Pla especial urbanístic del conjunt històric artístic de Tortosa (Baix 

Ebre). Inclou un catàleg amb 294 elements arquitectònics i 42 jaciments 

arqueològics i en regula les intervencions. 

TES Acord institucional per promoure els ports de Palamós i Roses i els seus 

destins turístics davant del sector creuerístic. Es tracta d'un acord signat entre la 

Generalitat i diverses entitats de la Costa Brava amb l'objectiu d'impulsar accions 

per captar noves línies, fidelitzar companyies i consolidar els ports com a destins 

turístics. 

ARP Millora de l'antic camí de la tartera del Pedraforca per reduir el nombre 

d'accidents. Els treballs de condicionament i millora del camí consisteixen a 

recuperar en la mesura del possible l'antic camí de la tartera, en aquells trams en 

què encara es conserva, millorant-ne el traçat, desbrossant-lo de vegetació i retirant 

pedres que en dificultin l'ús. 

TES S'han realitzat millores a diversos ports. Al port de Vilanova s'ha millorat el parc 
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de Ribes Roges amb un espai per als ciutadans, al port d'Alcanar s'han adjudicat les 

obres de dragatge del canal d'entrada del port per un import de 3 milions d'euros, i 

s'han renovat les instal.lacions de la nàutica popular al port de Blanes per donar 

major qualitat de servei als usuaris d'embarcacions de petita eslora per un import de 

200.000 euros. Al port de Mataró s'han licitat les noves concessions d'amarratges i 

locals, amb una inversió de 12 milions d'euros. 

ARP Millora del Camí de l'Últim Càtar. S'han dut a terme treballs de millora i de 

manteniment de camins i senyalització de la ruta per valor de 46.000 euros. Aquest 

camí és una ampliació del Camí dels Bons Homes. 

ARP Agricultura adjudica les obres de millora del camí d'accés a Cortàs i Éller 

(Bellver de Cerdanya) des de la N-260. El projecte corregeix les actuals patologies 

que presenta el ferm en un total de 4,59 quilòmetres. L'inici de les obres es preveu 

la primavera de 2015, el termini d'execució previst és de 5 mesos, i l'import 

d'inversió per a la licitació de 685.996 euros. Amb aquesta actuació es pretén donar 

solució definitiva als greus problemes d'accés a aquestes dues poblacions. 

TES S'ha presentat un forfet de rampes de varada a 25 ports del litoral català. 

Territori, juntament amb l'Associació Catalana de Ports Esportius, ha impulsat un 

forfet de rampes de varada que es podrà fer servir a 25 ports del litoral català i que 

consisteix en un abonament de 25 euros al dia que inclou la baixada i pujada d'una 

barca de fins a 5 metres d'eslora i el pàrquing per al cotxe i el remolc. L'actuació 

s'emmarca en el Pla de Ports de Catalunya de facilitar l'accés al mar als usuaris 

d'embarcacions de petita eslora que no ocupen amarrador. 

TES Territori ha engegat el procés participatiu de la futura Llei de territori. El procés 

participatiu vol ser un debat a fons per reformar el model actual, obert als ens locals, 

professionals de l'urbanisme, actors econòmics i entitats interessades. Es recolliran 

les aportacions dels participants, tant les provinents dels sis debats sectorials com 

mitjançant formularis online. La nova legislació suposarà repensar tota la legislació 

vigent en matèria de política territorial i d'urbanisme i permetrà integrar les diverses 

normatives que més afecten l'ordenació del territori. 

TES Aprovat inicialment el Pla director urbanístic del delta del Llobregat (Baix 

Llobregat). El PDU abasta cinc àmbits discontinus de 702 ha situats als municipis 

de Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Preveu la implantació de cinc sectors 

d'activitat econòmica supramunicipal, amb una superfície total de 162 ha, i 540 ha 

de sòls no urbanitzables. 

TES El Govern ha aprovat (maig 2014) el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística. Permetrà donar ús a les promocions d'obra nova no acabades per la 

crisi. Persegueix els objectius de simplificar i millorar la redacció de la regulació 

vigent, simplificar la tramitació quan el marc legal ho permet i homogeneïtzar criteris 

per unificar l'actuació dels operadors en matèria sancionadora. 

TES El Govern ha aprovat (maig 2014) el nou funcionament dels òrgans urbanístics 

col·legiats de la Generalitat per simplificar-ne l'estructura i agrupar la 

normativa en un sol text. També s'ha creat la Comissió territorial d'urbanisme de 
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l'Alt Pirineu. 

TES Catalunya lidera el rànquing estatal de superfície de sòl logístic amb 6 milions 

de m2 i és l'única que creix de tot l'Estat. L'informe anual dels Indicadors de 

Competitivitat del Sistema Logístic Català, elaborat per l'Observatori de la Logística, 

revela les últimes tendències del mercat de la logística i el transport a Catalunya. 

TES Aprovat l'inici de la redacció del PDU d'àmbits d'activitat econòmica del Delta 

del Llobregat (Baix Llobregat). El planejament delimitarà diversos sectors d'interès 

supramunicipal per executar directament actuacions d'especial rellevància 

econòmica als termes de Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans. Es tracta 

d'aprofitar la situació estratègica d'aquesta zona, la seva proximitat al port de 

Barcelona, a l'aeroport del Prat i a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL), així com 

als espais agraris del Delta del Llobregat.  

TES Millora dels processos urbanístics per estimular activitats econòmiques amb 

la redacció de 10 Plans Directors Urbanístics estratègics. Impuls a l'urbanisme 

exprés amb la tramitació abans d'un any de 10 plans directors urbanístics (PDU) per 

poder encabir activitats econòmiques amb interès estratègic. Ja s'ha aprovat iniciar 

la redacció del planejament de l'eix Riera de Caldes, de la Granvia-Hospitalet i del 

sector d'activitats Salt-Vilablareix. 

TES Ports de la Generalitat ha iniciat la licitació de la redacció del projecte 

d'urbanització del passeig Marítim del port de l'Estartit (Baix Empordà). El nou 

front portuari tindrà àmplies zones de passeig, vials de circulació, zones de servei i 

àrees d'aparcament, i potenciarà la integració del port amb el teixit urbà, amb una 

inversió prevista de 3 milions d'euros. 

TES Han finalitzat les obres de millora de la integració del port d'Arenys de Mar 

amb la ciutat (Maresme). El projecte de Ports de la Generalitat ha impulsat la 

integració del port en el teixit urbà, eliminat barreres arquitectòniques, regulat el 

trànsit rodat i potenciat la mobilitat sostenible amb recorreguts per a vianants. Les 

actuacions executades per un import de 224.000 euros han millorat la dàrsena 

pesquera, la zona de ribera i la zona de llevant. 

TES L'INCASÒL ha iniciat les obres d'urbanització del recinte Magòria a la Gran Via 

de Barcelona (Barcelonès). L'àmbit d'intervenció correspon al recinte Magòria amb 

una superfície de 3,1 ha. Aquesta primera fase afecta la finca contigua a les naus de 

l'antiga colònia Industrial de Can Batlló i consisteix en l'enderroc de les 

construccions existents corresponents a l'antic CAP Bordeta-Magòria i als 

magatzems de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

TES El Consorci DeltaBCN ha adjudicat les obres principals d'urbanització de Ca 

n'Alemany, a Viladecans (Baix Llobregat). El Consorci DeltaBCN, integrat per 

l'Ajuntament de Viladecans i l'INCASÒL, ha adjudicat la tercera fase de les obres 

d'urbanització de 42,39 hectàrees (PPU-01) que generaran  16 parcel·les de sòl per 

activitat econòmica, una de les quals acollirà el Viladecans The Style Oulets. Les 

obres han estat adjudicades a l'UTE ACSA-Rubau-Aqualogy amb un pressupost de 

gairebé 21 milions d'euros i està previst que comencin a l'octubre, un cop acabin les 
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obres de construcció del viaducte d'entrada a la ciutat de Viladecans des de 

l'autopista C-32, i que finalitzin el març de 2017. Amb l'adjudicació de les obres 

d'urbanització del sector, concretament del PPU-01, els terrenys de Ca n'Alemany 

inicien la 3a i darrera fase de la transformació per convertir-se en una nova zona 

d'activitat econòmica al Baix Llobregat. Neinver preveu instal·lar-hi el seu nou centre 

comercial i l'empresa Desigual, per la seva banda, ja ha començat la construcció del 

seu nou centre logístic de distribució per a Europa i la seu mundial de comerç 

electrònic de la companyia. 

TES Es construeix el viaducte que dotarà d'un nou accés a Viladecans i al sector de 

Ca n'Alemany, estratègic per a l'economia del Baix Llobregat. Comença la 

primera fase de les obres d'urbanització del sector econòmic, on s'implantarà el 

centre logístic i de negoci on line de l'empresa Desigual. 

TES Presentat el nou PDU del Centre Direccional-Parc de l'Alba a Cerdanyola del 

Vallès (Vallès Occidental). El desenvolupament urbanístic del Centre Direccional 

comportarà una inversió global que superarà els 342 MEUR, dels quals el juny del 

2014 ja se n'han invertit 110 MEUR. Cal afegir, a més, la inversió privada per edificar 

la superfície de sostre prevista al sector, que segons els estàndards habituals, serà 

de 1.500 MEUR. Amb tot, es preveu que el procés d'urbanització i edificació creï 

12.000 llocs de treball i s'estima que, un cop consolidat el sector, les activitats en 

generin 20.000 més. 

 

Dotar el país d'una xarxa viària més segura i que garanteixi l'accessibilitat a tot el 
territori 
 

TES S'han adjudicat les obres de millora del drenatge per evitar inundacions a la C-

12 a Tortosa (Baix Ebre). Les obres consistiran en col·locar un col·lector al pas 

inferior de l'antic ferrocarril, amb una inversió de 862.000 euros. Els treballs 

començaran a principis d'estiu i tindran un termini d'execució de sis mesos. 

TES El Govern inverteix 17 milions d'euros en el manteniment de la xarxa viària. Ha 

aprovat una inversió de més de 17 milions d'euros per a tasques de conservació en 

més de 5.000 quilòmetres de carreteres titularitat de la Generalitat. En concret, la 

inversió es destinarà al manteniment de l'enllumenat, les instal·lacions semafòriques 

i la senyalització horitzontal a les vies dels cinc serveis territorials de Mobilitat 

existents al país (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre) durant els 

pròxims tres anys. 

TES S'ha obert un procés d'audiència pública per a la millora del traçat Blanes-

Lloret de Mar de la C-32. Serà un procés informatiu i deliberatiu entre 

administracions, ciutadania i societat civil, obert a la presentació d'al·legacions. 

L'audiència pública s'iniciarà durant la segona setmana d'abril i tindrà una durada de 

30 dies i la Generalitat tindrà fins al 15 de juny per contestar les al·legacions.   

TES S'han licitat les obres de millora de dos enllaços de la C-32 a Argentona i 

Mataró per un valor de 10,5 milions d'euros (Maresme). L'obra consistirà en la 

remodelació de les sortides 99 (enllaç C-60) i 100 (Mataró Oest) per afavorir la 
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connectivitat, la fluïdesa del trànsit i la seguretat viària. Els treballs començaran el 

juny vinent i s'emmarquen en el pla d'inversions fins al 2016 acordat per la 

Generalitat i la concessionària Invicat. 

TES S'han presentat la nova estratègia de millora de la seguretat viària que preveu 

190 actuacions a les carreteres catalanes. Com a principals novetats, el pla 

inclourà l'execució, a curt termini, de més de 180 actuacions de millora de la 

seguretat viària a tot el territori, i la sistematització d'auditories prèvies durant la 

redacció de nous projectes i d'inspeccions de seguretat viària a la xarxa de 

carreteres de la Generalitat. El Departament destina 50 MEUR a aquest programa 

d'actuacions, que s'executarà a curt termini. 

TES El Govern destina 165 milions d'euros al manteniment de la xarxa viària. Les 

tasques de conservació abastaran uns 5.300 km de carreteres arreu del territori, 

amb un pressupost de 124 milions d'euros. I també s'hi inclou una partida de 41 

milions per a l'explotació dels túnels que gestiona la Generalitat i del Centre de 

Control de Carreteres ubicat a Vic. 

TES Han finalitzat les obres de millora de la seguretat viària a la carretera N-141e 

entre Anglès i Bescanó (Gironès). Les obres han permès proporcionar als usuaris 

un recorregut més còmode i segur. Els treballs, han comptat amb un pressupost 

d'1,4 MEUR. El gruix de l'actuació ha consistit en la formació de sobreamples i en la 

millora de diversos revolts i encreuaments, alhora que també s'ha actuat en un punt 

de la C-63. 

TES S'han iniciat els treballs de millora a la C-37z a Manresa (Bages) (juny 2014). 

L'actuació permetrà millorar l'estat del ferm en un tram d'1,2 quilòmetres, amb un 

pressupost de 150.000 euros. 

TES S'han licitat treballs de manteniment de la xarxa viària de Lleida per valor 

d'11,4 milions d'euros. Les tasques que es liciten ara abastaran uns 500 

quilòmetres de carreteres de la xarxa que gestiona la Generalitat de Catalunya (no 

s'inclouen les vies concessionades) a l'àmbit de Lleida. Aquest àmbit comprèn, entre 

altres, les carreteres següents: C-12, la C-13, l'N-II, la C-242, C-45, L-800, L-201 i 

l'L-200. 

TES S'han iniciat les obres de millora de la connexió de la C-17 amb la carretera de 

Granollers a Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental) (maig 2014). L'objectiu és millorar la 

capacitat i la seguretat de l'actual enllaç mitjançant unes obres pressupostades en 

3,1 milions d'euros.  

TES S'han licitat treballs de manteniment de la xarxa viària a l'Alt Pirineu i Aran per 

valor de 15,4 milions d'euros. Els treballs que es liciten abastaran prop de 400 

quilòmetres de carreteres de la xarxa que gestiona la Generalitat de Catalunya 

adscrites als parcs de conservació de Tremp i d'Esterri d'Àneu. 

TES S'han iniciat les obres de millora a l'Eix Diagonal (C-15 i C-37) (maig 2014). Els 

treballs abastaran millores en la senyalització, els elements de seguretat viària i 

l'ordenació del trànsit a l'Eix i també a vies i camins locals de l'entorn. El pressupost 

és d' 1,4 milions d'euros. 
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TES Han finalitzat les obres de seguretat viària als túnels del Figaró de la C-17 (juny 

2014). Les obres han consistit en la millora del sosteniment de la infraestructura, 

amb un pressupost de 550.000 euros. 

TES Territori ha licitat les obres de rehabilitació i millora del pont sobre el riu Fluvià 

de la travessera de la C-66 (C-66z) a l'entrada del nucli urbà de Besalú 

(Garrotxa). L'obra, amb un pressupost d'14 milions d'euros, inclou la rehabilitació 

dels arcs de l'estructura i la construcció d'un nou tauler, amb una nova configuració 

de carrils i voreres. 

TES Han finalitzat les obres de millora del camí d'Alboquers, accés Sant Bartomeu 

del Grau (Osona) (juny 2014). Els treballs han tingut com a objectiu millorar la 

connectivitat del municipi amb la nova carretera Olost-Olvan. El pressupost ha estat 

de 357.000 euros. 

TES Ha entrat en servei la variant de Vilanova de la Barca (C-13) (Segrià). La nova 

carretera de cinc kilòmetres de longitud i quatre carrils de circulació, permet evitar el 

trànsit per l'interior del nucli urbà. Les obres han comptat amb un pressupost de 49 

milions d'euros. 

TES S'han recuperat àmbits ocupats per les obres de perllongament d'FGC a 

Terrassa (Vallès Occidental). És una àrea de 6.950 metres quadrats del Parc del 

Nord, ocupada per les obres de prolongació d'FGC i on s'ubicarà l'estació del Nord, 

que servirà també d'intercanviador amb Rodalies. Així, aquesta actuació 

d'urbanització ha permès retornar al seu ús gran part del parc del Nord i, d'altra 

banda, restablir el pas en un costat del passeig de 22 de juliol, interromput en un 

tram d'uns 100 metres de longitud. 

TES El Govern prohibeix el pas de vehicles pesants per l'N-II al seu pas per Girona. 

Amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat a l'N-II a Girona, s'ha restringit (abril 2013) el 

pas de camions de 4 eixos o més, entre la Jonquera i Maçanet de la Selva, amb 

excepcions per càrrega o descàrrega, omplir el dipòsit o avituallament, amb 

obligació de fer el trajecte mínim imprescindible. Per compensar-ho, la Generalitat, 

el Ministeri de Foment i Acesa han pactat bonificacions als peatges de l'AP-7 d'entre 

el 35% i el 50%, segons el recorregut realitzat. L'Estat i la Generalitat aportaran 

cadascuna fins un màxim d'1,5 milions d'euros a la concessionària per fer front a la 

reducció de l'import del peatge. 

TES El Govern aprova les noves tarifes a la C-32 amb bonificacions d'entre el 10% i 

el 30% al Maresme i el Garraf (Maresme i Garraf). 120.000 usuaris ja n'han pogut 

gaudir en els dos primers mesos de funcionament. A més, al llarg de 2014, 

s'implantarà el sistema de pagament segons recorregut, amb una rebaixa del preu 

del peatge de fins al 80% en alguns trams. L'acord entre la Generalitat i les 

concessionàries Invicat i Aucat permetrà que a partir de 2014 comencin obres de 

millora per valor de 100 milions d'euros tant al tram del Garraf com al del Maresme. 

TES Milloren les condicions del descompte del 100% per a residents al túnel del 

Cadí (Berguedà i Cerdanya). S'amplia d'un a tres anys el termini per renovar la 

documentació. Se simplifica el procés per presentar la documentació i s'inclouen 
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nous col·lectius de beneficiaris. 

TES S'ha presentat la proposta per ampliar la C-16 entre Berga i Bagà amb una 

innovadora mitjana mòbil. L'obra preveu la construcció d'un tercer carril reversible 

i la instal·lació d'una barrera de separació que es pot desplaçar en funció de les 

necessitats del trànsit. El projecte té com a objectiu millorar la seguretat i la fluïdesa 

de la circulació, tenint en compte les necessitats de mobilitat de la zona i les puntes 

de trànsit, que es produeixen els caps de setmana. La redacció del projecte, suposa 

una inversió d'uns 100 MEUR. 

TES S'han realitzat les obres per reparar els danys provocats per les riuades de la 

Val d'Aran i l'Alt Pirineu el juny del 2013 a les carreteres. El Departament de 

Territori i Sostenibilitat  ha treballat a les carreteres C-28 a la Val d'Aran, la C-147, al 

Pallars Sobirà i l'L-500 a l'Alta Ribagorça), que tenien desperfectes valorats en 5,2 

milions d'euros. 

TES En funcionament el desdoblament de l'Eix Transversal, amb èxit. El gener de 

2013 es va posar en servei el desdoblament de l'Eix Transversal, entre Cervera i 

Caldes de Malavella. El desdoblament ha permès millorar la mobilitat intercomarcal i 

la seguretat viària, i la C-25 ha passat dels 8.669 vehicles diaris de mitjana des del 

desembre de 2012 fins als 11.025 del novembre de 2013. El desdoblament es va 

finançar amb una concessió d'obra pública (peatge a l'ombra) que inclou el 

manteniment de la infraestructura fins a l'any 2040. El 2013, l'aportació de la 

Generalitat a la concessionària ha estat de 17,6 milions d'euros. 

TES En funcionament la nova variant Sud de Lleida (Segrià). La nova variant sud de 

Lleida  ha entrat en servei el gener de 2013 amb una longitud total de 8,5 

quilòmetres, dels quals 4,5 corresponen al desdoblament de la carretera preexistent 

i 4 al seu perllongament. Els treballs, que han comptat amb una inversió de 46,2 

milions d'euros, s'emmarquen en el projecte d'anella viària d'alta capacitat al voltant 

de Lleida. 

TES En funcionament la millora de la carretera entre Olost i Olvan (Osona i 

Berguedà). El Govern ha completat les obres de condicionament de l'itinerari entre 

Olost i Olvan en un tram de prop de 22 quilòmetres i una inversió de 39 milions 

d'euros. Aquesta actuació ha millorat el traçat de l'itinerari i facilita les comunicacions 

entre els municipis d'Osona i del Berguedà i la connexió entre l'Eix Transversal i l'Eix 

del Llobregat. 

TES Territori ha començat la millora de la seguretat viària a la C-59 a Santa 

Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). Les obres se situen a l'entorn de l'enllaç 

amb l'N-152a i tenen com a objectiu augmentar la capacitat de la carretera i afavorir 

la fluïdesa del trànsit. Els treballs han comptat amb un pressupost de prop de 

200.000 euros.  

TES Territori ha iniciat el procés d'informació pública de l'estudi informatiu i de 

l'estudi d'impacte ambiental del tram entre Llanars i Setcases de la via ciclista 

del Ter (Ripollès). L'estudi s'emmarca en el projecte per donar continuïtat a la ruta 

del Ferro. El tram impulsat té una longitud de 9,3 quilòmetres i suposa una inversió 
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estimada en 2,9 milions d'euros.  

TES S'ha aprovat l'execució urgent d'obres de millora de la seguretat viària a la 

carretera C-12 al seu pas per Benifallet (Baix Ebre) i a la GIV-5264, a Vilallonga 

de Ter (Ripollès). Les actuacions, que sumen una inversió de 550.000 euros, 

consisteixen a estabilitzar el terraplè de la carretera i reconstruir el ferm, en el cas de 

Benifallet, i a millorar l'estabilització d'un talús, a Vilallonga de Ter. 

TES S'han finalitzat les obres de millora de la seguretat viària a la C-55 a Manresa i 

s'han adjudicat les obres d'eixamplament de la ronda de Manresa (Bages). Les 

obres de millora de la seguretat viària a la C-55 a Manresa tenen l'objectiu de reduir 

l'accidentalitat. Els treballs, amb un cost d'1,2 milions d'euros, inclouen tasques de 

redistribució de carrils, la millora d'incorporacions i sortides de la carretera i el reforç 

de la separació dels sentits de circulació. Pel que fa a la ronda l'actuació permetrà 

formar una via de dos carrils per sentit en el tram d'1,5 km de la ronda de Manresa 

que no estava desdoblat. 

TES Territori ha iniciat les obres d'una passarel·la per a vianants sobre la C-35 a 

Santa Maria de Palautordera. Els treballs han permès millorar la mobilitat i la 

seguretat viària a l'entorn dels barris del Pont Trencat, Moixerigues i del Pont Romà 

TES S'han aplicat mesures de millora de la seguretat viària a la C-352 entre la Roca 

i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). S'han realitzat treballs puntuals per 

reforçar la separació entre sentits de la circulació i millorar la percepció dels 

conductors. Posteriorment, s'avaluaran els resultats i s'estudiarà la conveniència i 

viabilitat d'aplicar mesures addicionals, com la instal·lació d'una barrera de 

separació de carrils. En paral·lel, es continuarà amb la tramitació del projecte de 

desdoblament. 

TES S'han adjudicat les obres d'un nou accés a la C-25 que millorarà la mobilitat a 

Sant Julià de Vilatorta (Osona). Aquesta actuació, adjudicada per un import de 2,5 

milions d'euros, permetrà millorar la mobilitat i l'accessibilitat en aquest àmbit. Els 

treballs començaran abans de l'estiu i tindran una durada de sis mesos.     

TES S'han licitat les obres de seguretat viària a la C-17 a Ripoll (Ripollès). Els 

treballs comporten la construcció d'una rotonda a l'accés sud del municipi i 

començaran aquest estiu. L'actuació compta amb una inversió prevista de 607.000 

euros. 

TES S'han iniciat les obres d'eixamplament d'un tram de la T-713 de la travessera 

de Margalef (Priorat). Aquesta actuació permetrà millorar la seguretat viària en 

l'encreuament entre el pont vell de Margalef i la carretera. Els treballs compten amb 

un pressupost de prop de 120.000 euros i tindran una durada de dos mesos. 

TES S'han adjudicat les obres de millora del traçat d'un tram de la C-243a a Sant 

Sadurní d'Anoia (Alt Penedès). Aquesta obra permetrà eliminar un revolt 

pronunciat a l'entrada sud del municipi, venint de Vilafranca del Penedès, amb 

l'objectiu d'afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. 

TES S'han conclòs els treballs de millora de la seguretat del túnel de l'Obaga Negra 

(C-14) a Peramola (Alt Urgell). El túnel s'ha reobert al trànsit un cop han finalitzat 
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els treballs de millora que s'han dut a terme en els últims mesos. L'actuació, que ha 

comptat amb un pressupost de 3,9 milions d'euros, ha consistit en el reforçament del 

revestiment del túnel, fet que permet resoldre les patologies que s'hi havien detectat 

i millorar, així, la resistència del túnel i afavorir la seguretat viària. 

TES Es destinen 8,1 milions d'euros a les expropiacions pel desdoblament de la C-

260 a Vilatenim (Alt Empordà). El projecte preveu desdoblar l'últim tram pendent 

de la carretera entre Figueres i Roses amb la construcció de calçades laterals i de 

dos nous vials urbans per millorar la mobilitat local, davant dels problemes de 

congestió que pateix la zona. Les obres començaran el setembre vinent i compten 

amb un pressupost total de 17 milions d'euros. 

TES S'ha presentat un pla d'actuacions per reduir els accidents provocats per 

animals a la xarxa viària. El Govern ha presentat els resultats d'un estudi 

d'accidentalitat provocada per animals en llibertat a la xarxa viària, alhora que ha 

anunciat un pla de mesures per reduir aquest tipus d'accidents i millorar així la 

seguretat viària. A Catalunya es produeixen anualment un miler d'accidents d'aquest 

tipus, un 50% provocats per porcs senglars. 

TES S'ha presentat una nova regulació per facilitar la senyalització de camins i 

d'establiments. Aquesta proposta vol respondre a les necessitats específiques 

plantejades per municipis i entitats, on hi ha masies, cases de turisme rural i 

establiments turístics força dispersos en el territori, així com una xarxa molt àmplia 

de camins. La regulació vol donar resposta a les necessitats específiques del 

territori, uniformitzar criteris i facilitar a l'usuari la localització i identificació dels 

indrets. 

 

Desenvolupar mesures per fomentar un transport públic de viatgers integrat, de 
qualitat i sostenible econòmicament que garanteixi una mobilitat eficient 
 

TES S'han licitat les obres del perllongament d'FGC a Sabadell per valor de 24,6 

milions d'euros (Vallès Occidental). Aquestes actuacions abasten treballs com la 

col·locació de via i catenària, l'alimentació elèctrica i les comunicacions o la 

senyalització i enclavaments. El perllongament d'FGC a Sabadell (Metro del Vallès) 

abasta 4,4 quilòmetres de nova línia, tot incloent 4 noves estacions. 

TES S'han adjudicat les obres de reurbanització de la plaça Lesseps. L'actuació 

consisteix en la recuperació per a l'ús públic de l'espai afectat per les obres de l'L9 

del metro. Els treballs comptaran amb un pressupost de 868.000 euros i 

començaran durant l'abril vinent i es preveu un termini d'execució de sis mesos. 

TES S'ha tancat el 2014 amb un augment de l'1,7% en els viatgers del sistema de 

transport públic de l'ATM. En total han sumat 915,5 milions de viatges. L'augment 

anual de 15,4 milions de viatges confirma la recuperació de la demanda que es va 

iniciar en el segon semestre de 2013. El creixement es distribueix entre tots els 

operadors, excepte Renfe i els autobusos de l'AMTU, que repeteixen nombre de 

viatgers. Girona també ha registrat un increment de l'1,95% mentre que Lleida i 

Tarragona encara han patit disminucions en relació al 2013. 
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TES S'ha aprovat la subscripció del conveni de finançament que ha de permetre 

sanejar i garantir la viabilitat del sistema de transport públic de l'àrea de 

Barcelona. El conveni de finançament 2014-2031 és l'instrument que ha de 

permetre garantir el finançament del transport públic gestionat per l'ATM, estimular-

ne l'ús amb un nou model tarifari i sanejar els 546 milions de deute que acumula, 

fruit de la crisi econòmica, els títols altament bonificats i la reducció d'aportacions de 

l'Estat. El document preveu actuacions com ara un pla de sanejament del deute que 

recuperi l'equilibri entre ingressos i costos, un pla d'estímul de la demanda amb una 

millora del model tarifari a partir de 2015 o la introducció de criteris ambientals que 

penalitzin econòmicament el transport privat. Entre els anys 2015 i 2016 la 

Generalitat incrementarà en 7,9 milions d'euros la seva aportació, fins a arribar als 

289,1 milions d'euros el 2016.  

TES Circula el primer tren en proves pel tram de l'L9 a l'Aeroport de Barcelona. 

Aquest nou tram entrarà en servei el febrer de 2016; abastarà 20 quilòmetres i 

comptarà amb 15 estacions fins a la T-1 de l'aeroport, amb una previsió de 23 

milions de viatgers anuals. Durant la fase que ara comença, es comprovaran 

aspectes com: instal·lacions elèctriques i de seguretat, estacions, ventilació, energia, 

comunicacions o portes automàtiques. En total, es desenvoluparan durant més d'un 

any fins a 3.700 protocols de proves, alguns dels quals requereixen diversos mesos. 

TES S'ha presentat l'estudi informatiu del perllongament de la línia Llobregat-Anoia 

d'FGC entre Plaça Espanya i Gràcia (Barcelonès). La proposta consisteix en la 

construcció de 4 quilòmetres nous de línia i 3 noves estacions i la remodelació de la 

de Plaça Espanya, amb una inversió estimada de 321 milions d'euros. L'actuació 

millorarà la cobertura en transport públic de l'Eixample esquerre de Barcelona i 

facilitarà l'accés dels usuaris de la línia Llobregat-Anoia al centre de la ciutat i la 

connexió amb la de Barcelona-Vallès. La prolongació beneficiarà un total de 19 

milions de viatgers anuals. 

TES L'ATM ha adjudicat el contracte del nou títol de transport integrat, la T-

Mobilitat. S'ha adjudicat al grup SOC Mobilitat -integrat per CaixaBank, Fujitsu, 

Indra i Marfina- després d'un procés de diàleg competitiu en què han participat tres 

grups d'empreses més. El contracte s'ha adjudicat per un import de 58,1 milions 

d'euros per implantar el maquinari i el programari necessaris per al llançament de la 

T-Mobilitat en totes les empreses de transport públic que formen part del sistema 

tarifari integrat. La T-Mobilitat és el títol únic de mobilitat, que substituirà totes les 

targetes de transport públic vigents avui a l'àrea de Barcelona en una primera etapa 

i, en uns anys, a tot Catalunya i oferirà a l'usuari avantatges inèdits, com ara 

descomptes automàtics en funció de l'ús o la possibilitat de pagar totes les despeses 

de transport públic en una sola factura a final de mes. 

TES S'ha aprovat el contracte programa entre la Generalitat i FGC. Estableix la 

relació i es determinen els compromisos que assumeix cada entitat, garantint la 

sostenibilitat financera i fixant una aportació de la Generalitat de 70,1 milions d'euros 

pel 2014 

TES La Generalitat i Renfe han acordat el nou contracte de servei públic per a la 
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gestió de Rodalies i Regionals fins al 2015. El nou contracte de servei públic 

2013-2015 per a la gestió de Rodalies i Regionals suposa un canvi en la relació 

contractual entre la Generalitat, com a administració titular del servei, i l'empresa 

ferroviària que el presta, Renfe Operadora. El document fixa un nou marc 

contractual per millorar la qualitat del servei, amb actuacions per valor de 165 

milions d'euros fins al 2015, preveu la implantació progressiva de serveis de 

Rodalies a Tarragona, Girona i Lleida a partir de gener de 2014 i inclou la possibilitat 

de penalitzacions o la revocació anticipada, total o per línies, en cas 

d'incompliments. 

TES Lleida tindrà un servei de Rodalia amb una combinació de bus i tren i la 

integració tarifària de tot l'àmbit de l'ATM. S'ha presentat la nova Rodalia de 

Lleida, que consistirà en un seguit d'actuacions de millora combinada de bus i tren 

amb la ciutat de Lleida, la qual cosa suposarà un guany en el servei de transport 

públic de tota la demarcació. Les actuacions més immediates són la posada en 

funcionament del bus exprés entre Lleida i Cervera, que començarà a circular l'1 de 

desembre amb 14 expedicions al dia (7 d'anada i 7 de tornada), i la integració 

tarifària de tots els serveis de Regionals de l'àmbit de l'ATM de Lleida durant el 

primer trimestre de 2015. Són, en concret, els municipis lleidatans de l'R12, és a dir, 

entre Sant Guim de Freixenet i Lleida-Pirineus; i els de les línies R13-R14, des de 

Vinaixa fins a Lleida. 

TES Nous abonaments T-10. Per als trajectes de Lleida amb la Val d'Aran , l'Alt Urgell, i 

l'Alta Ribagorça. En els dos primers casos permetrà fer 10 viatges en 120 dies a un 

preu de 7 euros el trajecte i en el cas de l'Alta Ribagorça el preu serà de 8 euros per 

trajecte. Els descomptes oscil.len entre el 30% i el 50%.  

TES S'ha implantat la integració tarifària a la Rodalia del Camp de Tarragona amb 

estalvis de fins al 80% del preu del bitllet senzill. Les 13 estacions on paren els 

trens del servei de Rodalies han passat a formar part del sistema tarifari integrat de 

l'ATM. 

TES Noves Rodalies territorials connecten Reus i Tarragona amb 55 trens diaris. 

Són 55 freqüències al dia amb un tren cada 30 minuts a les hores punta del matí, 

migdia i tarda. I s'ha posat en marxa a més un nou servei entre l'Arboç i Cambrils 

creant d'aquesta manera un nou eix de comunicació entre baix Penedès, Tarragona 

i la Costa Daurada fins ara inexistent. 

TES Nou tren turístic d'FGC, el Montserrat Exprés. És un servei directe i diari entre 

Barcelona i Montserrat, una de les destinacions turístiques més visitades de 

Catalunya, amb un recorregut d'una hora i trenta minuts. 

TES Quatre nous trens semidirectes milloren el servei entre Tortosa i Barcelona. 

Redueixen fins a 23 minuts el temps de trajecte. 

TES Nous serveis de bus per connectar el centre de Figueres amb l'estació del TAV 

de Figueres-Vilafant (Alt Empordà). Amb l'objectiu de facilitar l'accés en transport 

públic a aquesta estació de tren des del nucli urbà de Figueres, s'han posat en 

marxa 21 expedicions diàries, 11 d'anada i 10 de tornada, en coordinació horària 
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amb les sortides i arribades dels trens en direcció a Barcelona i París. 

TES El Departament ha obert un expedient a l'empresa UBER per suposada 

activitat irregular en el transport de persones. Les sancions per no tenir les 

corresponents llicències poden arribar als 2.000 euros.  

TES Nou servei de Rodalies a Girona amb connexió directa entre Figueres, Girona, 

Blanes i Mataró. La nova línia RG1 connecta des del 24 de març de 2014 sense 

necessitat de transbord les comarques del Maresme, la Selva, el Gironès i l'Alt 

Empordà. Les principals estacions de la línia han passat a tenir 60 freqüències 

diàries. 

TES S'han millorat les comunicacions amb transport públic entre Figueres i l'àrea 

de La Jonquera (Alt Empordà). El nou servei, prestat per l'empresa figuerenca 

David i Manel SL, incrementarà l'oferta de transport públic entre Figueres i la 

Jonquera. Amb una parada al nou centre comercial de La Jonquera, les expedicions 

continuaran fins al centre del municipi i algunes arribaran fins a Agullana i 

Cantallops. 

TES S'han iniciat les obres de la nova estació d'autobusos d'Amposta. La nova 

estació entrarà en funcionament el darrer trimestre del 2014, tindrà una capacitat de 

7 andanes, una terminal, un aparcament per a 9 turismes i la inversió prevista és d' 

1,2 milions d'euros.  

TES Sis nous trens semidirectes uneixen Manresa amb Barcelona en menys d'una 

hora (Bages). S'implanten tres nous serveis semidirectes per sentit que redueixen el 

temps del viatge entre 10 i 15 minuts. Fan només tres parades intermèdies entre les 

dues ciutats. Les noves comunicacions es fan amb els nous trens Civia, amb 

capacitat per a gairebé un miler de passatgers. 

TES S'han posat en marxa diverses línies de la xarxa expres.cat. Corresponen a les 

línies Tarragona-Torredembarra-El Vendrell, Valls-Tarragona, Olot-Girona i Corbera, 

Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, Ripollet, municipis de la Vall de Tenes, Igualada, 

Caldes de Montbui i Vilafranca, Mataró, així com les Terres de l'Ebre totes elles amb 

Barcelona. 

TES S'ha implantat la T-10/120 entre la Garrotxa, el Pla de l'Estany i la Selva amb 

Barcelona, amb descomptes d'entre el 34% i el 62%. És la primera fase del 

desplegament d'aquest abonament a les comarques gironines ja que al juliol es 

posarà en servei a la Costa Brava nord i centre i al setembre al corredor Figueres-

Girona-Barcelona  

TES Acord per a la unificació del transport públic a la conurbació de Granollers 

(Vallès Oriental). El conveni, signat el febrer de 2013, entre el Departament, els 

ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del 

Vallès, l'ATM de Barcelona, i l'empresa Sagalés preveu la prestació conjunta del 

servei urbà de Granollers amb els serveis interurbans a les Franqueses del Vallès, 

Canovelles i la Roca del Vallès de forma que es pugui millorar el servei amb una 

explotació integrada dels serveis, tot mantenint les aportacions econòmiques que 

cadascun d'ells estan realitzant. 
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TES S'han iniciat les obres de reurbanització de la plaça Sanllehy (Barcelonès). Els 

treballs compten amb un pressupost d'adjudicació d'1,6 milions d'euros i tenen un 

termini d'execució de 9 mesos. L'actuació permetrà recuperar l'espai públic de la 

plaça afectat per les obres de l'L9 i ampliar el carrer Ramiro de Maetzu. 

TES S'han adjudicat les obres de millora de l'accessibilitat de l'estació de Poblenou 

de l'L4 de metro (Barcelonès). Els treballs consistiran en la instal·lació de tres 

nous ascensors per  comunicar el vestíbul amb les andanes i el carrer. L'actuació 

comportarà una inversió d'1,8 MEUR i es preveu que s'iniciï durant el primer 

trimestre de 2015. 

TES S'han completat les obres d'adaptació de l'estació de metro de Llacuna de l'L4. 

Les obres, amb un cost de 4,3 milions d'euros, han consistit en l'adequació de 

l'estació de Llacuna per encabir-hi tres nous ascensors que serviran per millorar la 

connexió entre l'exterior, el vestíbul i les andanes d'aquesta estació. Amb aquesta ja 

són 118 les estacions adaptades de la xarxa de metro, d'un total de 139, la qual 

cosa suposa el 85%. 

TES S'han finalitzat les obres de millora de l'estació de metro de Virrei Amat de la 

Línia 5 de metro (Barcelonès). Les obres han permès ampliar el vestíbul del Pg. de 

Fabra i Puig, adaptar-lo a les persones amb mobilitat reduïda i dotar-lo d'un nou 

accés des de la Pl. de Virrei Amat. Aquesta actuació, que beneficiarà els prop de 

16.000 passatgers que utilitzen diàriament l'estació, ha comptat amb un pressupost 

de 7 milions d'euros. 

TES S'han iniciat les obres de millora de l'accessibilitat de l'estació Rambla Just 

Oliveras de l'L1. Els treballs permetran la instal·lació de nous ascensors per 

comunicar les andanes, el vestíbul i el carrer. L'actuació de l'L1 s'ha adjudicat per un 

import de 2,3 milions d'euros. 

TES Han finalitzat les obres de millora de l'accessibilitat de l'estació de l'L3 de 

Poble Sec. Els treballs han consistit en la instal·lació de tres nous ascensors per 

comunicar les andanes, el vestíbul i el carrer. L'actuació ha comptat amb una 

inversió de 2 milions d'euros. Amb l'estació de Poble Sec, 121 estacions de les 139 

del global de la xarxa de Metro, són ja accessibles a persones amb la mobilitat 

reduïda, la qual cosa suposa el 87% del total. 

TES S'ha iniciat la redacció del Pla de millora del transport públic a les Terres de 

l'Ebre. Aquest pla, iniciat el gener de 2013, proposarà les diferents actuacions que 

cal dur a terme per tal de millorar les connexions viàries i ferroviàries a la zona, com 

millores en els horaris, la freqüència i la qualitat del servei de transport públic. 

TES S'ha presentat l'Estudi de millora del transport públic a la Costa Brava (Selva, 

Baix Empordà i Alt Empordà). L'estudi preveu la potenciació de les comunicacions 

costaneres i la millora del sistema tarifari. Entre les mesures presentades, 

destaquen els autobusos directes a l'aeroport de Girona des dels municipis de la 

costa de l'Empordà, la comunicació amb els serveis ferroviaris d'alta velocitat a 

l'estació de Figueres-Vilafant i les comunicacions amb Girona i Barcelona. 
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TES S'ha presentat el Pla de millora del transport públic a la comarca del Pallars 

Sobirà. El Pla presentat preveu la creació d'un nou abonament per millorar les 

connexions dels Pallars amb Barcelona a meitat de preu; es tracta d'una targeta 

sense contacte i recarregable que permet fer 10 desplaçaments en 120 dies.  

TES S'ha licitat les obres de la nova estació d'autobusos de Girona per un valor de 

10 milions d'euros (Gironès). La instal·lació, soterrada, ocuparà una superfície de 

17.000 metres quadrats dins l'estació intermodal construïda per l'arribada de la línia 

d'alta velocitat. L'estació, que entrarà en servei durant el 2016, comptarà amb 27 

andanes per als autobusos i rebrà 1,7 milions d'usuaris anuals. 

TES Territori i Sostenibilitat ha exigit al Ministeri de Foment explicacions precises 

de les causes de l'avaria al centre de control d'Adif a Barcelona i de les 

mesures que es prendran per evitar que es repeteixi. El conseller ha remarcat 

que el regulador del servei demostra "una deixadesa que ens perjudica a diari" i que 

la gestió integral de Rodalies per part de la Generalitat garantiria un servei 

d'excel·lència com el d'FGC i Metro". 

TES Territori i Sostenibilitat ha reforçat les comunicacions entre Cabrils, Vilassar 

de Dalt, Vilassar de Mar i Barcelona. La línia C12 Cabrils-Vilassar de Mar reduirà 

20 minuts la freqüència de pas i es crea una línia nova, la C6, per comunicar Cabrils 

amb Vilassar de Dalt i Barcelona.     

TES Territori ha signat un acord amb la Universitat de Berkeley per realitzar 

projectes conjunts sobre transport i mobilitat. El conveni permetrà l'intercanvi de 

coneixement i la realització de projectes comuns relacionats amb la mobilitat 

sostenible i el transport. La primera prova pilot serà per monitoritzar trens del 

sistema de Rodalies. 

TES Finalitza la perforació del segon túnel del perllongament d'FGC a Sabadell 

(Vallès Occidental). La màquina ha excavat 2,9 quilòmetres de túnel, des del Parc 

del Nord fins a Sabadell Estació, mentre paral·lelament, continuen els treballs a les 

estacions. Es preveu que el nou tram de la línia, que tindrà 4,4 quilòmetres de 

longitud i comptarà amb quatre estacions noves, entri en servei el 2016. Les obres 

tenen un pressupost d'uns 430 milions d'euros. 

 

Garantir la qualitat i la seguretat del subministrament energètic prioritzant les 
inversions en infraestructures que contribueixin a estructurar socialment i econòmica 
el país 
 

EMO El Govern ultima el Pacte Nacional per a la Transició Energètica i defensa un 

model basat 100% en energies renovables l'any 2050. Amb un model energètic 

propi en el marc de la UE, l'energia a Catalunya podria ser entre un 15% i un 20% 

més barata. Un cop hagi aprovat el Pacte, el Govern buscarà el màxim nivell de 

consens social i polític. 

EMO La Generalitat de Catalunya i Repsol fomenten l'ús del gas liquat del petroli per 

a automoció. La Generalitat de Catalunya i Repsol fomenten l'ús del gas liquat del 
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petroli per a automoció 

EMO La ciutat de Barcelona, Twenergy, Toyota i Urbaser, Green Bending i Innovate 

Hotels són distingides amb els Premis eeST 2015. Els guardons es van atorgar 

en el marc del II Congrés d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat en el Sector Turístic 

que té lloc a Barcelona. 

EMO La Plataforma LIVE estima en una xifra rècord de més de 300 milions d'euros 

la inversió publicoprivada en mobilitat sostenible a Catalunya en els darrers 

dos anys. Creada el 2011 per promoure la mobilitat elèctrica a Barcelona, la 

Plataforma LIVE amplia enguany el seu radi d'acció a tot Catalunya i incorpora el 

gas natural vehicular com a tecnologia de promoció. La Plataforma LIVE xifra 

actualment a Catalunya en 3.958 els vehicles elèctrics i en 1.244 els vehicles de gas 

natural, amb una de les xarxes de recàrrega més denses d'Europa. 

EMO La Generalitat i Endesa han inaugurat la nova línia elèctrica Prat de Comte-

Paüls, que millorarà el subministrament elèctric a la Terra Alta i el Baix Ebre. 

La infraestructura ha suposat una inversió de 825.000 euros. El nou tram discorre 

entre Paüls i Prat de Comte, té una longitud d'11,4 quilòmetres i està compost per 

73 torres metàl·liques. 

EMO El Govern ha presentat un recurs d'inconstitucionalitat contra el Reial decret 

llei que aprova la indemnització del projecte Castor que farà repercutir en la 

tarifa del gas els 1.350 milions d'indemnització a l'empresa ACS. El recurs es 

basa en la manca de justificació i en la no concurrència d'una extraordinària 

urgència. L'Executiu és contrari que els ciutadans i les empreses hagin d'assumir el 

cost de la mala gestió d'aquest projecte. 

EMO El Govern ha autoritzat Avançsa a assumir les participacions empresarials de 

l'ICAEN. El Consell Executiu ha autoritzat la cessió de totes les participacions 

empresarials de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) a l'empresa pública Avançsa, 

adscrita a Empresa i Ocupació. La mesura consolida Avançsa com a instrument de 

la Generalitat per a la intervenció i presa de decisions empresarials, i també 

permetrà racionalitzar la gestió de les participacions afectades. Avançsa se 

subrogarà la posició jurídica de l'ICAEN en cada una de les entitats participades. 

EMO El Govern ha expressat el seu rebuig a la subestació de 400 kV de Santa 

Coloma de Gramenet fins que estigui tècnicament justificada. El Govern de 

Catalunya s'ha oposat a la construcció de la nova subestació elèctrica de 400 kV de 

Santa Coloma de Gramenet, i a la modificació de les línies de 220 kV Sentmenat-St. 

Fost-Canyet-St. Andreu-Can Jardí per a la connexió del circuit de 400 kV Pierola-

Sta. Coloma, fins que no es justifiqui la viabilitat de l'anella elèctrica al voltant de 

Barcelona que té projectada Red Eléctrica de España (REE). El Govern també ha 

emès un informe desfavorable sobre la línia elèctrica Gramenet-Desvern de 400 kV. 

EMO La Generalitat redactarà un pla director urbanístic per  ordenar l'activitat 

minera al Bages. La Generalitat i els ajuntaments de Súria i Sallent han mantingut 

una reunió de treball per analitzar la situació actual i els projectes de futur en les 

activitats mineres que es desenvolupen a la comarca del Bages, concretament en 
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aquests dos municipis. 

EMO Catalunya ha superat les 100.000 certificacions energètiques d'habitatges i 

edificis ja existents. D'aquests primers 100.000 certificats registrats, un 72% 

corresponen a la demarcació de Barcelona, un 12% a Girona, un 11% a Tarragona i 

un 5% a Lleida. El sistema telemàtic posat en marxa per l'ICAEN ha permès registrar 

els certificats i lliurar l'etiqueta corresponent en un termini màxim de 48 hores. 

EMO La Generalitat incentivarà les pimes perquè adeqüin edificis intel·ligents per a 

la gent gran a través del projecte europeu Wider. El projecte, dotat amb més de 

2,5 milions d'euros, organitzarà tallers d'innovació per a pimes de diversos sectors i 

convocarà ajudes directes per a projectes d'empreses catalanes que adeqüin 

habitatges per a gent gran, fent-los intel·ligents i sostenibles. 

EMO La Generalitat ha participat a la fira EVS27, la trobada internacional de 

referència del vehicle elèctric. Aquesta trobada internacional és la més important 

dins el sector del vehicle elèctric i s'ha celebrat per primer cop a Barcelona. El 

congrés ha reunit al recinte de Fira Gran Via més de 500 experts en mobilitat 

elèctrica de tot el món, amb més de 170 expositors. L'estand "Barcelona Catalonia" 

ha mostrat les novetats impulsades per la Generalitat de Catalunya. 

EMO 9a Setmana de l'Energia sota el lema 'Quan parlem d'estalviar energia i diners, 

tu tens la paraula' celebrada del 25 al 28 de juny de 2013. Entre els objectius 

plantejats destaca introduir els ciutadans en la comptabilitat energètica, tot posant al 

seu abast eines i instruments com a primer pas per a detectar les situacions on es 

pot efectuar una millora de consum energètic. 

EMO La Generalitat ha signat un acord amb el sector privat per sumar esforços en 

favor de la renovació energètica dels edificis catalans.  

 

Gestionar millor l'aigua com a recurs escàs i valuós, amb una visió integral del cicle i 
amb especial cura de la qualitat dels nostres rius 
 

TES Implantació del Pla Econòmic i Financer (2014-2018) de l'Agència Catalana de 

l'Aigua. El Pla, implantat des de 2011, i aprovat l'octubre de 2013 ha permès reduir, 

en global, 656 milions d'euros de deute entre finals de 2010 i mitjans de 2015. 

Concretament ha passat d’un endeutament de 1.373 milions a finals de 2010 a 717 

milions d’euros a 30 de juny de 2015. L'objectiu del Pla ha estat el de seguir donant 

compliment al principi de recuperació de tots els costos dels serveis vinculats al cicle 

de l'aigua i superar la situació d'endeutament de l'empresa pública.  

TES Actuacions de millora del subministrament d'aigua i increment de la garantia 

del recurs. S'han promogut el treballs del Pla de Restitució Territorial de Flix que 

engloben la millora del subministrament als municipis de Benissanet, Miravet, 

Tivissa, Vinebre, Garcia, Móra la Nova, Flix i Falset davant d'un eventual episodi de 

contaminació durant els treballs de descontaminació de l'embassament de Flix. 

També s'ha millorat el subministrament d'aigua de Parets del Vallès, connectant la 

zona industrial del municipi amb la xarxa Ter-Llobregat, s'ha posat en funcionament 

el nou dipòsit a Montmeló i recentment s'ha adjudicat la redacció del projecte per 
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resoldre els problemes d'abastament d'aigua a 32 municipis de la Segarra, l'Urgell, 

la Conca de Barberà i l'Anoia. També s'està executant les obres del nou col·lector 

de salmorres entre el Bages i el Baix Llobregat. 

TES Desenvolupament de les obres de sanejament previstes en el Pla de 

Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes. Entre 2013 i 2014 s'han incorporat 50 

depuradores més al Pla de Sanejament de Catalunya. A més, s'han dut a terme 

treballs de millora a les estacions depuradores d'Arenys de Mar, Ribes de Febrer, 

Sils i Vacarisses. A finals de 2014 hi havia 489 depuradores en servei a Catalunya. 

TES Territori i el Ministeri han signat un conveni per posar en marxa 7 actuacions 

de sanejament a la conca catalana de l'Ebre. La signatura permetrà posar en 

servei les depuradores d'Ulldemolins (Priorat), Térmens-Menàrguens (Noguera), 

Sant Jaume d'Enveja (Montsià), Horta de Sant Joan (Terra Alta) i Alcoletge (Segrià), 

així com també els col·lectors d'Alguaire (Segrià) i del Pi (Bellver de Cerdanya). 

L'acord tindrà una vigència mínima de 10 anys. L'Agència Catalana de l'Aigua 

incorporarà les depuradores al Pla de Sanejament de Catalunya i es farà càrrec dels 

corresponents costos d'explotació. 

TES Actuacions de millora i adequació de les lleres fluvials de Catalunya. Entre 

2013 i 2014 a les conques internes de Catalunya s'han dut a terme prop de 130 

actuacions que han permès millorar la conservació de les lleres i la capacitat de 

desguàs de rius i torrents. La Generalitat ha destinat durant el 2014 un total de 

400.000 euros en actuacions d'aquest tipus (100.000 euros en lleres no urbanes, 

finançades íntegrament per l'ACA i 300.000 euros en una línia de subvencions amb 

ajuntaments). A finals de 2014, s'ha signat amb l'Estat un conveni per a invertir 2,7 

milions d'euros per actuacions de millora de lleres a la conca catalana de l'Ebre. Per 

al 2015 hi ha prevista una nova línia de subvencions adreçades als ajuntaments, on 

l'ACA aportarà el 80% del cost de l'actuació (un total de 300.000 euros) i els 

ajuntaments el 20% restant (75.000 euros). A més a més, en els pressupostos de 

2015, l'ACA disposarà de 400.000 euros més per noves actuacions en el 2015. 

TES Aprovació del Programa de Seguiment i Control del Districte de Conca Fluvial 

de Catalunya per al període 2013-2018. Tal i com estableix la Directiva Marc de 

l'Aigua s'han revisat i actualitzat els programes de seguiment i control. per això s'han 

mostrejat més de 1.000 punts de control en aigües subterrànies, 375 estacions de 

seguiment en rius, 23 en embassaments, 4 en estanys, 56 en zones humides i 547 

estacions de seguiment en aigües costaneres. 

TES Defensa del model hidrològic català davant el nou Pla Hidrològic de l'Ebre 

aprovat per l'Estat. S'ha presentat un requeriment davant el Consell de Ministres 

demanant que es deixi sense efecte el Reial Decret que ha aprovat el pla. El 

Departament ha anunciat que presentarà al·legacions a la revisió del pla perquè la 

nova planificació no modifica els cabals ecològics a l'Ebre, presenta una elevada 

programació de nous regadius i noves demandes a la conca sense justificació i 

anàlisi de viabilitat. Territori ha creat una comissió per consensuar aquestes 

al·legacions. 
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TES L'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat els mapes de perillositat i de risc 

d'inundació fluvial i costaner de les conques internes. Es disposa així 

d'informació d'un total de més de 1.800 quilòmetres de cursos fluvials, 446 dels 

quals corresponen als 72 trams d'àrees amb risc potencial significatiu d'inundació. 

Aquest treball s'ha fet d'acord amb el que preveu la directiva europea d'inundacions. 

La darrera fase, en la qual l'ACA ja està treballant i ha posat a disposició pública la 

informació elaborada, implicarà l'elaboració del Pla de gestió del risc d'inundació 

(PGRI) que haurà de preveure les mesures per conviure amb aquest risc. Aquest 

Pla haurà d'estar elaborat abans de finals de 2015. 

TES Aprovació d'un nou pla d'usos per promoure activitats lúdiques en 

embassaments i rius de conques internes. S'ha creat un nou marc normatiu per 

incentivar els usos turístics i de lleure en 16 embassaments i 23 trams de rius de les 

conques internes. La Baells serà el primer embassament on es durà a terme 

aquesta iniciativa. L'objectiu del nou pla és donar una major utilitat a les 

infraestructures hidràuliques i potenciar les activitats econòmiques dels territoris on 

estan ubicades. 

TES El Govern ha millorat el cabal ecològic del riu Ter. Des de 2013, arran del nou 

contracte de concessió de la xarxa Ter-Llobregat, s'han limitat les extraccions 

d'aigua del riu Ter cap a l'àrea de Barcelona fins a un màxim de 166 hm3/any, tenint 

en compte que les mitjanes d'anys anteriors havien arribat superat els 214 hm3/any. 

L'actual concessió té en compte la pluviometria i fa la distinció entre si estem en un 

any sec o humit. 

TES Catalunya reutilitza prop de 27 hm3 d'aigua regenerada per a usos ambientals, 

agrícoles, industrials, recreatius i municipals. El volum és similar a l'emprat el 

2011 i 2012, amb el consegüent benefici mediambiental. Cal destacar que durant 

2013 s'han afegit els usos industrials amb un volum d'1,37 hm3, procedent del 

terciari de la depuradora de Vila-seca i Salou. 

TES Convocatòria de subvencions per als municipis amb problemes de 

subministrament d'aigua per al 2014 i 2015. Aquestes ajudes prioritzaran els 

petits municipis que pateixin problemes de subministrament a causa de la manca de 

qualitat de l'aigua o bé per disposar d'una font d'abastament insuficient. Durant el 

2014 es va atorgar un total de 300.000 euros en aquest concepte.    

TES Actuacions de millora de la qualitat de l'aigua subministrada. Durant el 2013 el 

laboratori de l'ACA ha analitzat prop de 6.000 mostres i 59.000 paràmetres per 

controlar i garantir la qualitat de l'aigua subministrada a la xarxa Ter-Llobregat. 

TES Territori signa el conveni per finançar les obres de desviament i canalització 

del barranc de Barenys (Salou, Baix Camp). L'acord s'emmarca en el conveni de 

col·laboració signat entre les dues administracions l'any 2013 en l'àmbit del CRT per 

reforçar Salou com a destí turístic. Les obres tenen un cost aproximat de 12 milions 

d'euros, s'iniciaran el 2016 i s'executaran fins a l'any 2018.     

TES El Govern ha revisat les zones vulnerables per contaminació per nitrats. Els 

controls fets per l'Agència Catalana de l'Aigua constaten que de manera 
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generalitzada es mantenen constants els nivells de nitrats a les aigües subterrànies 

de Catalunya, amb millores puntuals en determinades zones del país. Castelló 

d'Empúries, Sant Pere Pescador i l'Escala (Alt Empordà) queden fora de la 

designació de zones vulnerables, mentre que s'hi incorporen Argençola (Anoia) i 

Santa Coloma de Queralt, les Piles, Conesa i Forès (Conca de Barberà). La revisió 

de les zones vulnerables és una tasca que cal fer cada quatre anys d'acord amb la 

Directiva de nitrats. 

TES Actuacions de millora a la planta dessalinitzadora del Prat de Llobregat. 

S'instal·larà una nova tecnologia que permetrà reduir en un 20% el consum 

d'energia i allargar la vida útil dels filtres emprats en el procés. L'ACA i ATLL 

col·laboren en el projecte. 

TES Promoció de mesures per a l'estalvi d'aigua. A través d'un conveni amb la 

Diputació de Girona i el CILMA s'han dut a terme mesures per millorar l'estalvi a 

prop de 45 municipis gironins, mitjançant el repartiment de 4.800 mecanismes 

estalviadors, 40 xerrades i una exposició itinerant sobre el cicle de l'aigua. 

TES Revisió de les zones sensibles de les conques internes i de les zones 

costaneres catalanes. Fruit d'aquest procés s'han declarat sensibles un total de 

132 masses d'aigua (un 38% de les masses d'aigua superficials a les conques 

internes). L'objectiu d'aquesta mesura, determinada per la Directiva europea i que es 

realitza cada 4 anys, és analitzar l'efectivitat dels sistemes de sanejament actuals. 

TES El consell d'administració de l'ACA ha acordat destinar un pressupost de 

340.500 euros per actuar en trams afectats per les avingudes i ventades de la 

tardor de 2014. Es duran a terme un total de 23 actuacions a les demarcacions de 

Barcelona i Girona. Els treballs, que es desenvoluparan al llarg de 2015, permetran 

retirar arbres i vegetació que puguin obstaculitzar la circulació de l'aigua en cas 

d'avingudes. L'ACA finançarà íntegrament les actuacions. 

 

Impulsar una gestió de residus sostenible en el triple vessant: ambiental, econòmic i 
social 
 

TES L'Agència de Residus de Catalunya atorga subvencions per a la prevenció de 

residus en l'àmbit municipal per valor de 750.000 euros. Els ajuts aniran 

destinats a ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis 

i diputacions, així com a entitats sense ànim de lucre de Catalunya i universitats. 

Concretament, es destinaran 550.000 euros a projectes d'ens locals, i 200.000 euros 

més a iniciatives impulsades per entitats sense ànim de lucre i universitats. 

TES Construcció de noves instal·lacions de gestió de residus municipals i millora 

de les existents. S'ha destinat 77,5 milions d'euros a la millora d'infraestructures 

que permetran millorar el servei a més de 900.000 ciutadans. Destaca la inauguració 

del centre de tractament de residus de Lloret, l'ampliació del dipòsit controlat de 

residus de Mas de Barberans, la inauguració del dipòsit controlat de l'Espluga de 

Francolí, la planta de transferència de residus de Valls, la planta de pretractament i 
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compostatge del Centre de Tractament de Residus del Solsonès i la millora de les 

actuacions de modernització de la planta de triatge de brossa inorgànica de Molins 

de Rei, així com la finalització de la construcció de l'ampliació del dipòsit controlat de 

residus de Tremp, la nova planta de tractament de residus de Clariana de Cardener, 

el nou Centre de Tractament de Residus d'Orís, la nova planta de compostatge de 

Sort i l'ampliació del dipòsit controlat de Berga-Cercs. 

TES Aprovació inicial de la nova planificació de residus (PRECAT20). El document, 

aprovat pel Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, preveu que 

fins al 2020 es redueixi un 15% la generació de deixalles i que la recollida selectiva 

municipal assoleixi el 60% del total. El pressupost total de la nova planificació, 

incloses les inversions, és de 782 milions d'euros fins al 2020. 

TES Reducció de l'import de les fiances de les activitats de gestió de residus amb 

baixa incidència ambiental. Aquestes activitats estaven subjectes a un terme fix de 

21.000 euros, però s'ha considerat que havien de tenir una regulació més 

específica. La mesura comporta una reducció del 85% i 52% respectivament. Per a 

les deixalleries municipals el tipus de rebaixa se situa entre 1.000 i 4.000 euros. 

Aprofitant aquesta revisió de garanties, s'ha creat una fiança nova exclusiva per a 

les activitats de preparació per a reutilització. 

TES L'Agència de Residus ha signat la venda de la incineradora de Constantí a 

l'empresa francesa SARP Industries per 23,6 milions d'euros. La multinacional 

del grup Veolia va guanyar la subhasta pública que tenia un preu de sortida fixat en 

7,37 milions d'euros. La planta continuarà formant part de la xarxa d'empreses 

gestores de residus que hi ha a Catalunya i sobre les quals l'administració ambiental 

fa els pertinents controls d'acord amb les autoritzacions ambientals i la normativa 

vigent. 

TES Conveni per al finançament de la recollida i selecció dels residus municipals. 

La Generalitat i Ecoembes han signat un conveni 2014-2019 que regula les 

condicions per finançar la recollida i selecció dels residus municipals. Ecoembes 

aportarà més de 70 milions d'euros anuals al món local, i a les empreses de gestió 

de residus catalanes per pagar les despeses que té l'Administració local per recollir i 

seleccionar els envasos domèstics que es generen a Catalunya. El conveni també 

promou i finança la realització de campanyes d'informació i sensibilització ambiental 

desenvolupades pels propis ens locals, i les campanyes institucionals i altres 

actuacions destinades a fomentar la recollida selectiva dels envasos. 

TES Execució del Pacte per la Bossa per a la reducció del consum de bosses de 

plàstic d'un sol ús. Des de l'any 2007, Catalunya ha reduït més del 50% del 

consum per càpita de bosses de plàstic d'un sol ús. El consum anual de cada català 

ha passat de 327 bosses a 156. En total s'hi han adherit 65 entitats i centres 

comercials, que han desplegat mesures per fer-hi front. A més, s'ha arribat a un 

acord pioner amb el sector comercial (petit, mitjà i gran) per fer pagar als clients les 

bosses de plàstic d'un sol ús a partir del gener de 2016. 

TES Impuls a projectes de valorització dels residus que generen les activitats 

econòmiques. S'ha signat un acord amb Foment del Treball que permetrà que les 
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empreses presentin projectes de valorització que els permetin l'exempció del cànon 

sobre la deposició controlada de residus industrials. L'objectiu és afavorir que els 

residus industrials que avui van a abocador esdevinguin recursos assimilables per a 

les estructures productives, contribuint a que el país sigui un referent de societat 

econòmicament i socialment sostenible. 

TES L'Agència de Residus de Catalunya destinarà més de 800.000 euros a accions i 

projectes de prevenció i valorització de residus industrials. L'Agència ha 

aprovat destinar 813.352 euros a finançar projectes de prevenció i valorització en 

origen dels residus industrials, i a projectes de recerca industrial i de 

desenvolupament experimental aplicats en el camp de l'ecodisseny. L'objectiu és 

incentivar les empreses perquè millorin el seu comportament ambiental en la gestió 

dels residus. Els ajuts provenen del cànon de residus industrials, que grava la 

destinació d'aquests residus als dipòsits controlats. Durant l'any 2014, el cànon de 

residus industrials ha recaptat un import d'1,35 milions d'euros. 

TES Realització de projectes per a la millora del sistema de retorn d'envasos. S'ha 

dut a terme una prova pilot del sistema de retorn d'envasos al municipi de 

Cadaqués. Els primers resultats indiquen un èxit de la iniciativa.  

TES Realització de mesures per prevenir i evitar el malbaratament alimentari. S'ha 

presentat la guia "Un consum més responsable dels aliments" per crear consciència 

i disminuir el malbaratament alimentari. Cada català llença 35 quilograms d'aliments 

a l'any, que sumen una pèrdua econòmica de 841 M€ a tot Catalunya. 

TES Atorgament d'ajuts de 4 milions d'euros a projectes de foment de la recollida 

selectiva de l'orgànica. Tant en les anualitats 2014 com 2015, una part dels ajuts a 

projectes de nova implantació o d'ampliació de l'àmbit de la recollida per tal 

d'incorporar nous habitants o nous grans productors en aquest àmbit. Entre aquests 

projectes destaca les millores de les plantes de Vilafranca del Penedès i Torrelles de 

Llobregat, i la construcció de la deixalleria de Vielha. L'altra part dels ajuts s'ha 

destinat a projectes de millora de la recollida en els municipis on ja està implantat el 

servei.  

TES El Govern ha ordenat el tancament de l'abocador de Vacamorta a Cruïlles (Baix 

Empordà). El Goven ha adoptat, tal i com demana el TSJC, les mesures 

necessàries per aturar l'entrada de nous residus al dipòsit de Cruïlles i en garantirà 

la correcta gestió fins que s'acordi la millor solució per a la seva restauració, tant des 

del punt de vista ambiental com de salut de les persones. 

TES Recuperació de sòls contaminats a 20 emplaçaments de tot Catalunya. Des de 

l'any 2006 i fins a finals del 2014 s'han dictat a Catalunya 59 resolucions de 

declaració de sòl contaminat i 37 resolucions d'aprovació de projecte de recuperació 

voluntària del sòl. D'aquests, han finalitzat les actuacions de recuperació 20 

emplaçaments, el 54% del total. La Generalitat està treballant amb el sector 

productiu i els grups de recerca per trobar les millors solucions per a la 

descontaminació. 
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TES La Generalitat ha convocat ajuts per un total de 790.000 euros per al foment de 

l'ús dels àrids reciclats i la construcció sostenible. La convocatòria d'ajuts va 

destinada als ens locals i empreses públiques municipals que promoguin obres i que 

utilitzin àrids reciclats dels residus de la construcció amb marcatge CE. L'objectiu és 

fomentar la reutilització, el reciclatge i la valorització de les runes i terres procedents 

de les obres, contribuint alhora a un desenvolupament sostenible de l'activitat de la 

construcció. L'ajut s'afegeix als que ja s'han atorgat el 2011, 2012 i 2013 per aquest 

concepte, i que ascendeixen a uns 5,5 milions d'euros i han beneficiat  231 ens 

locals 

TES Nova campanya per fomentar la correcta separació dels residus d'aparells 

elèctrics i electrònics. La campanya, iniciada el novembre de 2013, pretén donar a 

conèixer als ciutadans la xarxa de punts de recollida de què disposen i fomentar la 

seva participació en el procés de reciclatge, ja que no s'estan assolint els objectius 

de recollida selectiva de RAEE que marca la Directiva Europea de 4 quilos per 

habitant i any. 

TES Nova campanya per fomentar la correcta separació dels residus de piles i 

acumuladors. La campanya, amb l'eslògan "Quan les piles s'esgotin, separa-les 

bé", incideix en la importància de no acumular-les a casa i dipositar-les on toca. 

Només el 32% dels catalans coneixen que poden lliurar les piles i bateries als 

establiments on es venen. 

TES Residus dóna el tret de sortida a la nova campanya per al foment de la 

recollida selectiva de residus: perquereciclem.cat, de la mà d'El foraster. Pren 

el relleu del "Separar bé els residus és un joc de nens" i del conegut "Envàs on vas". 

L'objectiu és construir un missatge sòlid, de llarg recorregut, que permeti als 

ciutadans anar assolint de manera ordenada diferents reptes a l'hora de separar bé 

els residus. Es difondrà en tres fases al llarg de l'any i comptarà amb diferents 

accions de proximitat. 

TES Es constitueix la Comissió Interdepartamental d'Ecodisseny. La Comissió serà 

l'organisme encarregat de coordinar l'actuació de la Generalitat en l'àmbit de 

l'ecodisseny, definir les actuacions interdepartamentals prioritàries en aquesta 

matèria, i donar suport en l'aplicació, el seguiment i l'avaluació de les actuacions de 

l'Estratègia Catalana de l'Ecodisseny (Ecodiscat 2012-2015). 

 

Impulsar polítiques ambientals de lluita contra el canvi climàtic com un eix 
transversal i vertebrador del país, de qualitat i de responsabilitat ambiental 
 

TES S'ha signat la Declaració de Barcelona per la qualitat de l'aire, la reducció del 

soroll i la millora de la salut a les grans aglomeracions urbanes. Els promotors 

de la Declaració sónn Territori i Sostenibilitat i Salut, el CREAL, l'ISGlobal i la Air 

quality Initiative of Regions (formada per 13 regions que engloben 88 milions 

d'habitants). La xarxa inclou moltes de les àrees més densament poblades i 

industrialitzades de 7 Estats, com Milà, Torí, Bolonya, Rotterdam, Amsterdam, 

Frankfurt, Stuttgart, Colònia, Londres o Barcelona. 
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TES Es constitueix la Taula de la Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona. La Taula, 

en la que hi participen agents socials, administracions, centres de recerca i 

empreses, té com a objectiu impulsar accions de prevenció i control de la 

contaminació atmosfèrica. Per primer cop la Generalitat assumeix el compromís de 

garantir un programa estable de vigilància atmosfèrica d'aquells contaminants que 

no estan regulats en la normativa ambiental. 

TES El Govern ha aprovat el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire en 

40 municipis de l'àmbit metropolità de Barcelona. L'objectiu del Pla és reduir les 

emissions d'òxids de nitrogen i de partícules en suspensió en una àrea de 4,3 

milions d'habitants de municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès 

Occidental i el Vallès Oriental, declarats zona de protecció especial. El Pla estableix 

166 actuacions per millorar la salut i la qualitat de vida a les ciutats; promoure una 

indústria més moderna, neta i competitiva, i assolir un sistema de mobilitat 

sostenible. Es preveu també crear un fons econòmic per protegir l'ambient 

atmosfèric per finançar les actuacions del Pla, que preveu descomptes al transport 

públic en episodis de contaminació. S'ha convocat una 1a línia d'ajuts de 150.000 

euros per fomentar la compra de taxis de baixes emissions. 

TES Execució del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire (2011-2015). 

S'ha creat el nou distintiu "Flotes de vehicles respectuoses amb el medi ambient", 

que garanteix la qualitat ambiental dels vehicles, al qual ja s'hi han adherit 5 

empreses. També s'ha aprovat un acord amb els municipis catalans per a 

l'elaboració de plans locals de la qualitat de l'aire, que incorporaran mesures de 

fiscalitat ambiental a través de la modificació de l'impost de circulació en funció de 

les emissions de PM10 i NO2. 

TES Territori duplica la inversió per a la vigilància i la prevenció de la qualitat de 

l'aire.. Durant el 2015 s'incrementarà un 25% el pressupost per a la vigilància de la 

qualitat de l'aire i un 75% el pressupost dedicat a la prevenció de la contaminació, 

passant dels 2 milions d'euros als 4 milions. La Xarxa de Vigilància i Previsió de la 

Contaminació Atmosfèrica donarà més informació en temps real, gràcies als fons 

provinents dels nous impostos ambientals sobre les emissions contaminants de les 

indústries, la generació d'energia i de l'aviació. 

TES Catalunya compleix el Protocol de Kyoto. Coincidint amb la Cimera del Clima, 

organitzada per les Nacions Unides a Nova York, la Generalitat ha donat a conèixer 

les últimes dades disponibles sobre emissions de CO2 a Catalunya, corresponents 

al 2012. Segons confirmen aquestes xifres, el nostre país ja compleix els objectius 

fixats pel Protocol de Kyoto (2008-2012). La fita s'ha aconseguit, a més, sense fer ús 

dels anomenats "mecanismes flexibles", és a dir, sense haver de compensar l'excés 

d'emissions comprant tones de CO2 a d'altres països o a projectes nets 

implementats a països tercers. El sector on la reducció d'emissions de gasos amb 

efecte d'hivernacle ha estat més important és el del transport, amb una disminució 

del 27% entre el 2007 i el 2012.  

TES Aprovació de la memòria prèvia de l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic de 

Catalunya. La Llei preveu establir els compromisos de reducció d'emissions de 
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gasos d'efecte d'hivernacle (GEH). També preveu fer disminuir la vulnerabilitat de la 

població, els sectors socioeconòmics i els ecosistemes als impactes del canvi 

climàtic, a través de la integració en les diferents planificacions de les polítiques 

sectorials, de mesures concretes de mitigació i d'adaptació. 

TES Aprovació de l’avantprojecte de llei de prevenció, control i qualitat ambiental 

per reduir càrregues burocràtiques i facilitar l'activitat econòmica a les 

empreses. La llei reforçarà la protecció en el cas de les activitats d'incidència 

potencialment elevada sobre el medi ambient, amb un increment de la participació, 

l'avaluació obligatòria dels projectes de fracturació hidràulica i la consideració de 

l'impacte sobre el canvi climàtic. Les activitats innòcues o amb poca incidència 

ambiental, com les relacionades amb el turisme, el comerç i les radiocomunicacions, 

quedaran fora de l'abast d'aquesta normativa. 

TES Territori promou la reactivació econòmica i una protecció més eficient del 

medi ambient amb menys càrregues administratives. L'aplicació de la nova Llei 

de mesures fiscals, financeres i administratives modifica la Llei de prevenció i control 

ambiental de les activitats que preveu una simplificació administrativa i reducció de 

càrregues econòmiques. Suprimeix les revisions periòdiques per a les activitats amb 

una potencial incidència ambiental alta i facilita els tràmits a les sotmeses a 

autorització ambiental. També incrementa la protecció ambiental en els casos de 

contaminació de sòl i fracking. 

TES Convocatòria de subvencions per a projectes d'educació i sensibilització 

ambiental d'entitats del Tercer Sector Ambiental de Catalunya. La convocatòria 

2014-2015 ha atorgat 575.000 euros a 33 entitats per per finançar 18 projectes 

d'educació i sensibilització ambiental. Serviran per a la conservació dels 

ecosistemes aquàtics i els boscos madurs, per valorar els serveis ambientals dels 

ecosistemes forestals i per lluitar contra el malbaratament alimentari. El 2013 es van 

subvencionar 16 projectes en aquest àmbit i unes 12.000 persones es van beneficiar 

d'aquestes iniciatives impulsades per les entitats. 

TES S'ha presentat el Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental 2015-2018 a les 

entitats. El pla tindrà com a eixos la millora de l'estructura de les entitats del Tercer 

Sector Ambiental, el reconeixement social, la millora del finançament, l'impuls de la 

professionalització, l'enfortiment del voluntariat, el foment de la participació pública i 

la incidència social i política. L'anterior pla es va tancar amb 136 accions realitzades, 

encaminades a enfortir el teixit associatiu ambiental, a les que s'hi van destinar uns 

de 2'2 milions d'euros. 

TES El Govern sotmet a informació pública el Projecte de Decret d'ordenació 

ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, que 

disminuirà en un 40% el seu consum elèctric. S'estableixen les bases legals 

perquè Catalunya augmenti l'eficiència de l'enllumenat exterior i disminueixi el 

consum elèctric. A llarg termini, es produirà una reducció de la despesa energètica 

de més de 100 milions d'euros anuals i una disminució de l'emissió de gasos 

d'efecte hivernacle (GEH) superior a 150.000 t CO2eq, que equivalen a les 

emissions d'uns 110.000 vehicles amb recorreguts de 10.000 km a l'any.  
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TES S'atorguen subvencions a 50 ens locals per realitzar actuacions relacionades 

amb la lluita contra el canvi climàtic. Els ajuts es destinaran a accions per reduir 

les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i a l'elaboració de programes 

d'adaptació al canvi climàtic per al període 2013-2014. L'import total dels ajuts és de 

850.000 euros. 44 ajuntaments catalans obtindran la subvenció per a projectes de 

mobilitat i 6 per a l'elaboració de programes d'adaptació al canvi climàtic. 

ARP L'IRTA coordina un projecte sobre les mesures per evitar la desaparició del 

Delta de l'Ebre pel canvi climàtic. El projecte té l'objectiu múltiple d'optimitzar 

l'elevació del sòl, reduir l'erosió costanera, augmentar la fixació de carboni al sòl, 

reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i millorar la qualitat de l'aigua. El 

projecte conclourà amb l'elaboració del Pla d'Acció Climàtica del Delta de l'Ebre amb 

mesures concretes i efectives per a l'adaptació i mitigació al canvi climàtic. També 

preveu diverses mesures de divulgació mitjançant publicacions, jornades científiques 

i de transferència, activitats de divulgació ambiental, etc. 

TES Catalunya ha signat a Nova York, en el marc de la Cimera del Clima de les 

Nacions Unides, un compromís voluntari per a la reducció de gasos amb 

efecte d'hivernacle. La Generalitat forma part de dues de les tres organitzacions 

internacionals líders en la lluita contra el canvi climàtic que han subscrit el pacte per 

fomentar el compromís dels governs i mesurar el progrés en la consecució dels 

objectius de reducció d'emissions. Aquest acord forma part dels nous compromisos 

anunciats pel secretari general de l'ONU per afavorir l'acció cap a un món baix en 

carboni. 

TES Aprovació de la certificació Starlight del Montsec. 24 municipis de la Noguera i el 

Jussà s'han inclòs a la zona del Montsec certificada per la Fundació Starlight com a 

destí turístic gràcies al recurs del cel nocturn de qualitat. La certificació representa 

un impuls per a les potencialitats de la zona a l'hora de configurar una oferta turística 

de qualitat. 

TES Atorgament de subvencions als ajuntaments per evitar la contaminació 

lluminosa. 13 ajuntaments catalans han rebut els ajuts per a la realització 

d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior. També s'han atorgat 

subvencions  per millorar la il·luminació exterior a empreses i als parcs eòlics per 

canviar les balises nocturnes que causaven molèsties. L'enllumenat públic de 

Catalunya consumia l'any 2000 1.255 GKWh per donar servei a 6.262.000 habitants, 

mentre que l'any 2012 va consumir 800 GkWh donant servei a 7.570.908 habitants. 

TES Declaració de Zones d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 

S'està preparant la primera declaració al municipi del Papiol i es pretén fomentar la 

progressiva implantació d'aquestes zones al territori català. La figura jurídica de 

declaració d'aquestes zones de protecció està contemplada per la Llei de protecció 

contra la contaminació acústica. 

TES Aprovat el nou Mapa estratègic de soroll de l'Aglomeració de Badalona i Santa 

Coloma de Gramenet. La principal font que contribueix al soroll a la zona estudiada 

és el trànsit. Entre el primer mapa estratègic, aprovat l'any 2009, i l'actualització, de 

l'any 2014, hi ha una tendència de millora i ha minvat la població exposada als 
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nivells més alts, per sobre dels 60 dB(A). La diagnosi del mapa ha de permetre 

elaborar un pla d'acció que planifiqui i prioritzi actuacions per a la millora progressiva 

de la qualitat acústica. 

TES Impuls al Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció de CO2. Ja són 131 

les organitzacions que formen part del programa. Les organitzacions es 

comprometen voluntàriament a elaborar cada any un inventari d'emissions i a 

plantejar i implantar mesures per reduir-les. El conjunt de les mesures implantades 

els han permès reduir al voltant d'un 2% les emissions de CO2. 

TES Elaboració d'un projecte per definir els nivells dels camps electromagnètics de 

les antenes de telefonia mòbil a Catalunya. La mesura permetrà conèixer dades 

reals a l'interior d'edificis, zones públiques i llocs d'elevada concurrència. Durant el 

2014 es revisaran unes 2.000 antenes de televisió, ràdio, telefonia mòbil i serveis de 

banda ampla sense fil. 

TES Actualització de 1.300 activitats a la Directiva europea d'emissions industrials 

(DEI). Per a una adaptació ràpida i eficaç s'ha adoptat un procediment simplificat i a 

curt termini de revisió anticipada de 1.300 autoritzacions ambientals amb l'objectiu 

de reduir i minimitzar les càrregues administratives. 

TES Aplicació de la nova Directiva d'emissions industrials (2010/75/UE) sobre la 

base d'un procediment que s'ajusta al Pla de Simplificació Administrativa del 

Govern que ha comportat un mínim impacte econòmic, agilitzar el termini de 

tramitació i una reducció de càrregues i costos per a les activitats, sense 

minvar la seguretat jurídica i l'exigència mediambiental. En aquest sentit s'ha 

reduït el termini de tramitació un 50% per un 95% d'expedients, de 6 a 3 mesos, i la 

llista de substàncies perilloses de milers a 152. També s'han eliminat informes base 

per a determinades activitats i s'han ampliat els terminis en les noves obligacions 

que fixa la Directiva per tal de minimitzar l'impacte a curt termini per a les activitats. 

Així mateix, el nou sistema d'inspecció que s'ha instal·lat és més proporcional i 

equitatiu per a les activitats que l'actual, ja que bonifica les que fan una bona gestió 

ambiental.  

TES Nous equipaments per millorar el Servei Meteorològic de Catalunya. 

Inauguració de l'Estació Meteorològica Manual (EM) de Calafell (Baix Penedès) i 

una nova estació meteorològica automàtica (EMA) a la Tosa d'Alp (Cerdanya). Les 

instal·lacions es vehiculen mitjançant convenis de col·laboració i permeten 

incrementar la definició de les dades. 

TES El Departament ha posat en marxa AIRE.CAT, un nou aplicatiu mòbil per a la 

consulta d'informació relativa a la qualitat de l'aire. Permetrà millorar l'accés a la 

informació sobre contaminació atmosfèrica amb noves aplicacions i entorns web. 

 

Protegir, ordenar, conservar i gestionar correctament el patrimoni natural de 
Catalunya 
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ARP Aprovació del Pla General de Política Forestal (PGPF) de Catalunya 2014-2024. 

El PGPF s'estructura en 6 eixos estratègics, 15 línies d'acció i un total del 102 

accions operatives al llarg dels 10 anys de desenvolupament, per bé que algunes 

d'elles ja s'han activat durant el 2013. L'objectiu principal és preservar i gestionar de 

manera sostenible els valors naturals i de biodiversitat dels boscos entenent que la 

millor manera de conservar i protegir és gestionar. El Pla emmarca la política 

forestal i les necessitats financeres enfront la resta de polítiques sectorials, 

prioritzant el paper actiu de la gestió forestal en la dinamització del territori i la 

conservació de la multifuncionalitat dels boscos. 

ARP Aprovació de l'Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la 

biomassa forestal i agrícola 2014-2020. L'Estratègia pretén millorar l'estat dels 

boscos, reduir el risc d'incendis i contribuir a la recuperació econòmica a través de 

l'activació del sector forestal i la dinamització de les zones rurals. Permetrà aprofitar 

més de 600.000 tones a l'any de massa forestal i crear de 1.900 nous llocs de 

treball. Durant el 1r any de funcionamet s'han superat les previsions inicials i s'ha 

incrementat un 5% els aprofitaments forestals, ha augmentat en 74.300 tones el 

consum de biocombustibles sòlids, equivalent a un 30% respecte a l'any 2013 i 

s'han instal·lat més de 500 calderes de biomassa. També s'ha creat el clúster de 

biomassa de Catalunya. 

TES El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l'avantprojecte de Llei de la 

biodiversitat i el patrimoni natural, per garantir-ne la conservació i convertir-lo 

en un revulsiu econòmic per al territori. Esdevindrà la norma bàsica de 

conservació i ús sostenible de la biodiversitat i el patrimoni natural de Catalunya, i 

substituirà l'actual Llei d'espais naturals, vigent des de 1985. Un dels objectius del 

text és multiplicar les oportunitats que la conservació del patrimoni natural pot 

suposar per a l'economia i la societat catalanes. 

TES Ampliació del Parc de la Serralada Litoral. L'actuació, consensuada amb els 

municipis, representa un increment de més del 60% de la superfície (més de 2.700 

hectàrees) i inclou dins l'espai sectors que n'asseguren la viabilitat ecològica. 

ARP La Generalitat ha signat un conveni amb ENDESA i INFOSA per soterrar la línia 

elèctrica de l'explotació salina situada al Parc Natural del Delta de l'Ebre. El 

cost d'execució del cable subterrani submarí es preveu que sigui de 800.000 euros. 

Les parts han acordat que la Generalitat assumirà un 20% del cost, ENDESA el 30% 

i INFOSA el 50%. L'objectiu d'aquest acord és conjugar un subministrament elèctric 

en les condicions necessàries per garantir el procés industrial i la protecció del medi 

ambient en relació amb el Parc Natural. 

TES La Generalitat i la Diputació de Barcelona han signat un conveni que permet 

ampliar el Parc natural del Montseny més d'un 50%. L'ampliació, que es preveu 

aprovar el primer semestre de 2015, es farà amb el consens del territori. L'ampliació 

pretén garantir la conservació dels valors naturals i culturals de tot l'àmbit, 

incorporant al parc sectors adjacents amb valors equivalents als ja inclosos, dotant 

de coherència ecològica els seus límits. A més, optimitzarà el funcionament de la 

xarxa d'espais naturals del país, juntament amb el treball de gestió de les 

Diputacions de Barcelona i Girona. Els treballs es dirigiran també a dinamitzar 
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l'economia, tot aportant turisme d'alt valor afegit i activitats agroeconòmiques 

respectuoses amb el medi natural. Actualment el parc comprèn 17.126 hectàrees en 

2 demarcacions territorials, 3 comarques i 18 municipis. 

ARP Agricultura ha complert el 84% dels 25 acords de la Moció 83/X del Parlament 

relativa a les polítiques de conservació i gestió del medi natural. Les dades del 

Departament posen de manifest que el 84% dels 25 punts de la Moció aprovada fa 

només 1 any s'han acomplert, i el 16% restant està executant-se, malgrat que la 

moció no assenyalava cap termini temporal per a l'execució de les actuacions 

indicades. 

TES Presentació d'un pla per ampliar la xarxa de parcs naturals amb les Capçaleres 

del Ter i del Freser, el Montsec i les Muntanyes de Prades. La declaració de Parc 

Natural permetrà augmentar el grau de protecció dels espais d'interès natural.  El 

procés recull les peticions del territori i es durà a terme de manera consensuada 

amb ajuntaments i entitats. La proposta es materialitzarà en el període 2014-2017, 

mentre que en una segona fase, a partir de 2018, se'n preveuen aprovar 4 més. 

ARP El Govern ha aprovat el Pla de gestió dels espais protegits de Catalunya 2015-

2020. L'objectiu principal del Pla és preservar i gestionar de manera sostenible els 

valors naturals i la biodiversitat dels espais protegits mitjançant un nou model de 

gestió multifuncional, d'acord amb les directives comunitàries i sota els criteris  de 

sostenibilitat. Entre les mesures previstes en el pla destaca la creació de 

l'Observatori de la Biodiversitat i la Xarxa de Boscos d'Evolució Natural, previstes 

per el 2015, la valorització de l'activitat agrària a través de la promoció del productes 

'Fets als parcs', la valorització social en l'àmbit de la Carta europea del turisme 

sostenible, l'impuls al voluntariat i nous mecanismes de finançament. El document 

alinearà tots els agents responsables per crear un marc de coordinació i 

col·laboració activa entre els actors principals: administració, ajuntaments, 

propietaris, empreses i societat en general. 

TES S'ha aprovat destinar més de 2 milions d'euros a la prevenció i control dels 

mosquits i la mosca negra per al període 2015-2017. El Govern ha aprovat el Pla 

d'actuació per a la prevenció i control de les plagues de mosquits i mosca negra a 

les comarques afectades de l'Ebre, el Segre i el Ter per al període 2015-2017. Entre 

d'altres, es realitzaran prospeccions als trams dels rius afectats, s'hi faran 

tractaments larvicides amb un insecticida biològic selectiu que ha demostrat una 

efectivitat superior al 98% i es farà un seguiment dels factors ambientals de la zona. 

En total, s'hi destinaran 2,126 milions d'euros. 

ARP El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat redacta una proposta per regular 

les activitats esportives que es duen a terme dins d'aquest espai protegit. 

Aquesta nova proposta arriba 22 anys després de la primera regulació motivada per 

l'increment d'activitats que s'hi practiquen i pel creixent nombre d'usuaris. Les 

restriccions que preveu tenen com a objectiu fer compatible la pràctica d'activitats 

esportives molt populars a Catalunya amb la supervivència de diverses espècies 

protegides o amenaçades i amb la conservació dels sistemes naturals del Parc. 

EMO El Govern garanteix que evitarà l'aplicació de la fracturació hidràulica a 
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Catalunya. El TC ha acceptat a tràmit el recurs presentat pel Govern espanyol 

contra la modificació de la Llei d'Urbanisme que va impulsar l'Executiu català, que 

establia que la tecnologia de la fracturació hidràulica no es pot utilitzar en el sòl no 

urbanitzable quan no sigui compatible amb el medi natural, econòmic i social del 

territori. El departament ha respost que "el Govern de Catalunya no permetrà 

l'aplicació de la tecnologia de la fracturació hidràulica en el territori de Catalunya". 

ARP Ajuts per al finançament d'actuacions en els Espais Naturals Protegits. Es 

preveu atorgar un import de 500.000 euros per al 2014 i 2.750.000 per al 2015.  

ARP El Govern ha aprovat el Decret de règim temporal per al període 2014-2018 de 

les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d'ocells 

fringíl·lids. El Decret permetrà implantar la cria en captivitat de fringíl·lids com a 

solució alternativa satisfactòria de manera que, transcorregut el termini previst, 

l'activitat tradicional de concursos de cant s'haurà de nodrir exclusivament 

d'exemplars nascuts en captivitat. Les autoritzacions s'ajustaran a les quotes de 

captura anuals establertes per l'Estat a través de la Comissió Estatal per al 

Patrimoni Natural i la Biodiversitat.  

TES S'ha nomenat el consell d'experts que dissenyarà la nova Agència del Medi 

Ambient i del Territori. La nova agència aplegarà en un sol ens la major part de les 

disciplines ambientals i territorials del Govern per millorar l'eficiència i enfortir la 

capacitat científica. 

ARP Agricultura tramita el Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Cap de Creus (Alt 

Empordà). La conselleria s'ha compromès a analitzar i a consensuar el document 

amb el territori. S'ha ampliat el termini d'informació pública al qual s'han presentat un 

total de 375 al·legacions que subscriuen un total de 717 al·legants. Les al·legacions 

seran analitzades conjuntament amb la Junta Rectora del Parc. Es tracta d'una eina 

que millorarà la gestió del medi marí del Parc i ordenarà les activitats que s'hi 

desenvolupen, cosa que ha d'afavorir el desenvolupament socioeconòmic sostenible 

del territori. 

ARP Desenvolupament del projecte europeu LimnoPirineus per a la restauració i 

conservació d'ecosistemes aquàtics del Pirineu. El projecte LIFE+ 

LimnoPirineus, que es realitza entre 2014 i 2019, preveu una inversió de 2,6 milions 

d'euros.  Les actuacions es realitzaran principalment al Parc Nacional d'Aigüestortes 

i Estany de Sant Maurici i al Parc Natural de l'Alt Pirineu i finançaran la conservació i 

restauració de molleres, estanys i espècies aquàtiques amenaçades de l'alta 

muntanya dels Pirineus. 

ARP Aprovació del Decret 56/2014 que regula la captura en viu d'espècies 

invasores i depredadores per garantir l'equilibri dels ecosistemes naturals. 

Amb aquesta normativa, s'homologuen els procediments de captura d'animals 

depredadors, com els porcs senglars i les guineus, o invasors, com el visó americà, 

d'acord als criteris de selectivitat i benestar animal fixats internacionalment. El decret 

regula una situació que fins al moment no estava emparada legalment. 

TES El Govern ha aprovat les zones d'especial conservació (ZEC) de la regió 
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mediterrània. Amb aquesta mesura es consolida la xarxa europea Natura 2000 i 

finalitza el procés d'adaptació dels espais naturals protegits de Catalunya a la 

directiva europea que regula la conservació de la natura. Es tracta de 86 espais, que 

sumen 740.000 hectàrees de superfície i que inclouen 73 hàbitats i 53 espècies que 

ja formaven part de la xarxa Natura 2000 i que amb la declaració aprovada 

disposaran del seu propi instrument de gestió. En total, a Catalunya hi ha 115 espais 

declarats com a ZEC, que sumen 1.022.427 hectàrees, aproximadament el 30% de 

la superfície del país. 

ARP Aprovació del procediment per declarar zones d'emergència cinegètica. 

L'objectiu és prevenir i minimitzar els danys produïts a l'activitat agrària, ramadera i 

la seguretat vial, principalment, a les zones on no sigui eficaç el sistema ordinari de 

control d'aquestes espècies. Es declararà en aquells territoris on es produeix una 

abundància d'individus d'una espècie cinegètica o no protegida que resulti perillosa 

o nociva per a les persones. 

ARP Actuacions de prevenció d'incendis forestals. S'ha reforçat la vigilància i la 

protecció dels terrenys forestals i els espais naturals durant la campanya 2013, 2014 

i 2015, i s'ha contractat el personal necessari per desenvolupar els treballs. A més, 

es va signar un conveni amb les Agrupacions de Defensa Forestal per millorar el 

funcionament i coordinació. El 2014 s'ha destinat 1 milió d'euros per millorar la 

seguretat de les urbanitzacions. Per al 2015, Agricultura ha incrementat el 

pressupost de prevenció en 2 milions d'euros, que puja a 15,5 milions d'euros amb 

la incorporació dels ajuts del PDR. També s'ha signat un conveni amb la Diputació 

de Barcelona per millorar la coordinació dels procediments de prevenció. Han 

disminuït en 5 anys un 80% els incendis vinculats a l'activitat agrària gràcies a la 

prevenció en les campanyes anuals de sega. 

ARP Convocatòria d'ajuts per fomentar la gestió forestal sostenible en finques 

privades. La dotació total ascendeix a 6,5 M€. Els ajuts estan gestionats a través 

del Centre de la Propietat Forestal  i cofinançats pel FEADER, i tenen com a objectiu 

millorar la gestió forestal i la prevenció d'incendis. 

TES Territori ha signat el pla de treball 2015-2020 que preveu invertir 2,7 M€ per 

impulsar la Custòdia del Territori a Catalunya. Des de la creació de la Xarxa la 

Generalitat ha invertit més d'1,8 milions d'euros en projectes. Els últims projectes 

subvencionats s'han dirigit a 11 entitats i fundacions que han afavorit 90 acords de 

custòdia en unes 5.900 hectàrees terrestres, 2.300 km2 marins i 76,7 km de rius. La 

custòdia del territori es basa en afavorir les iniciatives voluntàries de conservació de 

la natura, el paisatge i el patrimoni cultural en finques privades i públiques. 

ARP Agricultura fixa un màxim històric d'aprofitament de fusta per a l'any 2015 en 

el Programa anual d'aprofitaments dels terrenys forestals de propietat pública 

a Catalunya. Aquesta mobilització de fusta forma part de les polítiques del 

Departament per promoure la millora ambiental i aprofitar les oportunitats socials i 

econòmiques de les zones rurals. Es tracta de la mobilització de fusta més gran dels 

últims 20 anys. L'aprovació d'aquest Pla implica la gestió de 3.378 ha, resultat de la 

qual s'obtindran 162.680 m3 de fusta, i s'estima que es crearan 86 llocs de treball 

directes i 21 d'indirectes. L'any 2013 la movilització de fusta va generar un benefici 
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de gairebé 700.000 euros. El 2014 el volum de fusta inclòs a l'oferta ja va 

representar un increment del 46% respecte el 2013. 

ARP Aprovació d'un Pla de xoc per Danys de la Fauna Salvatge. El Pla pretén entre 

d'altres aspectes professionalitzar les actuacions de control i actuar d'ofici a les 

àrees privades de caça quan sigui necessari.  

ARP Agricultura ha presentat un Pla d'Acció per a la millora de la gestió del voltor 

comú a Catalunya. Es tracta d'una sèrie de mesures per  afavorir la coexistència 

entre voltors comuns i ramaders que inclou accions puntuals de foragitament i la 

seva reubicació i concentració en zones menys conflictives. 

ARP Agricultura duu a terme actuacions per solucionar el problema de la 

proliferació de senglars. S'ampliaran els períodes de caça, batudes 

extraordinàries, declaració d'emergència cinegètica i ordre de vedes entre les 

mesures destacades, a més de les de protecció agrària i les de prevenció i 

sensibilització al conjunt de la població. També es duran a terme polítiques de 

col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, consorcis, com ara el del Delta del 

Llobregat, Diputacions i Sindicats agraris per tal de posar en coneixement la 

problemàtica comuna i mirar de buscar les millors solucions al conflicte. 

ARP Actuacions per controlar la població de 'Vespa velutina' al sector apícola. 

Després de detectar la seva presència al nord de Catalunya, s'han activat mesures 

de control immediates com la localització i eliminació del niu i la col·locació de 

trampes en punts determinats per poder detectar altres individus de l'espècie. Les 

mesures van orientades a evitar els importants danys que pot ocasionar la 

proliferació d'aquesta espècie. 

TES S'ha anunciat la redacció d'un Pla director urbanístic d'enoturisme. L'objectiu 

és facilitar un marc urbanístic per potenciar i gestionar l'enoturisme, com a activitat 

centrada a conèixer el paisatge de les vinyes, l'arquitectura dels cellers i el procés 

d'elaboració del vi o el cava. El seu àmbit d'aplicació seran els territoris compresos 

en les deu Denominacions d'Origen (DO) catalanes, i buscarà la col·laboració del 

sector vitivinícola i la coordinació amb els altres sectors d'activitat del territori. 

ARP Programa de cohabitació ós-ramaderia al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Durant el 

2013 i 2014, s'han creat dos grans ramats amb un total de 2.600 caps que han estat 

vigilats nit i dia per pastors pagats pel Departament d'Agricultura durant més de 4 

mesos  per evitar atacs d'ós als ramats. El programa ha permès reduir el nombre de 

baixes als ramats d'oví durant la temporada de pastura d'estiu. Aquesta mesura s'ha 

demostrat totalment efectiva i ha reduït a 0 el nombre d'atacs a bestiar o arnes 

durant tot el 2014. Addicionalment, un nou programa europeu destinarà 2,5 milions 

d'euros a desenvolupar noves accions que facilitin la coexistència de l'ós amb el 

territori.         

ARP Agricultura signa el Conveni per formalitzar el projecte europeu sobre l'ós bru. 

PirosLife amb gairebé 2,5 milions d'euros servirà per dinamitzar la zona del Pirineu i 

desenvolupar noves accions que facilitin sobretot la seva coexistència amb el 

territori. Els objectius principals del projecte són conèixer i consolidar genèticament 

la població, dissenyar una xarxa d'espais de connectivitat per a l'ós, impulsar el 



 

233 

 

paper de l'ós en relació amb el turisme i, sobretot, potenciar el sector ramader que 

conviu amb l'ós, tot demostrant que es pot continuar minimitzant el risc d'atacs a la 

ramaderia i l'apicultura. 

ARP Creació de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 

Baix Ter. La composició de la Junta s'ha assolit amb un ampli consens de tot el 

territori. La Junta exerceix les funcions de participació, consulta i tutela de la gestió, i 

vetlla pel compliment de la normativa reguladora del Parc Natural. 

TES Aprovats inicialment els Plans Directors urbanístics (PDU) de les 

construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre, els masets, de 

l'aeroport de la Seu d'Urgell i la modificació del sistema costaner i de la Val 

d'Aran.  

ARP Agricultura i l'Obra Social "La Caixa" duen a terme actuacions de conservació 

dels espais naturals protegits afavorint la integració de persones en risc 

d'exclusió. El conveni de col·laboració, de gener de 2014, entre el Departament i 

l'Obra Social "la Caixa" suposa una inversió de 450.000 euros, i permetrà dur a 

terme 19 iniciatives de conservació de la biodiversitat i facilitarà la contractació de 50 

persones en risc d'exclusió. El conveni s'ha renovat per sisè any consecutiu. 

ARP Inauguració del Centre d'Interpretació de les Aus al Castell de Concabella dins 

el Pilot de Desenvolupament Rural Sostenible i del canal Segarra-Garrigues. El 

centre permetrà conèixer els valors naturals, culturals i paisatgístics dels espais 

naturals protegits de la Plana de Lleida. El projecte ha tingut un cost de 734.208 €. 

ARP Presentació del Pla de gestió de Mas de Melons. El Pla es correspon al 

compliment de la declaració d'Impacte ambiental del Segarra-Garrigues. El projecte 

proposa sis objectius bàsics i estableix estratègies i calendaris concrets per  assolir-

los. Les mesures compensatòries han de garantir la permanència de determinades 

aus estepàries.  

ARP Agricultura impulsa l'estalvi d'emissions de CO2 a l'atmosfera utilitzant 

calderes eficients de biomassa. Els anys 2012 i 2013 ja es va acordar adquirir les 

reduccions generades per 37 i 49 projectes Clima respectivament, amb l'objectiu 

d'evitar l'emissió de més de 800.000 tones de CO2 equivalent a l'atmosfera entre 

2013 i 2017.  

ARP Promoció de la recuperació de l'espai natural de Sebes a Flix (Ribera d'Ebre). 

S'ha signat un conveni amb l'associació Grup de Natura Freixe per millorar la 

conservació de la reserva natural de Sebes. Segons l'acord, d'octubre de 2013, 

ambdues parts sumaran esforços per aconseguir un alt nivell de qualitat ambiental 

de l'espai i previndran el deteriorament del patrimoni natural i de la biodiversitat.  

ARP Declaració de les Terres de l'Ebre com a Reserva de la Biosfera. Aquest distintiu 

representa una oportunitat històrica per al territori i el reconeixement dels seus 

valors patrimonials. La candidatura va sorgir de la mateixa societat civil i ha estat 

impulsada per una setantena d'institucions i entitats socioeconòmiques de les quatre 

comarques de l'Ebre. La marca ja té reglament d'ús i logotip. 
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ARP Restauració de les zones cremades de l'Alt Empordà. El Departament destinarà 

900.000 euros, que se sumen als 1.800.000 aportats pel Ministeri per dur a terme 

actuacions de restauració de les zones cremades per l'incendi de l'Alt Empordà.  

ARP El projecte europeu LIFE+Suber permetrà millorar la gestió i la conservació 

dels boscos surers de Catalunya. El projecte, que té una durada de 4 anys, 

compta amb un pressupost de més d'1 milió d'euros, i hi conflueixen la propietat 

forestal, la indústria surera i l'Administració pública. Les tasques pilot es 

desenvoluparan en set parcel·les de cadascuna de les quatre grans zones sureres 

de Catalunya: Alt Empordà, Gavarres, Montseny-Guilleries i Montnegre-Corredor. 

EMO La Generalitat ha tancat la porta de la fracturació hidràulica i demanarà al 

ministeri que rebutgi aquells permisos que tramita i que afecten el territori 

català. S'ha anunciat al Parlament la creació d'una línia d'acció industrial per 

compensar els sectors exportadors afectats per la millora de competitivitat de les 

empreses nord-americanes a l'utilitzar gas de roca mare. 

EMO El Govern ha iniciat l'expedient de denegació dels permisos d'investigació 

d'hidrocarburs anomenats 'Darwin' i 'Leonardo', sol·licitats per Montero 

Energy Corporation SL.  

EMO El Departament d'Empresa i Ocupació ha iniciat el procediment d'extinció del 

permís d'investigació d'hidrocarburs 'Ripoll', atorgat a l'empresa Teredo Oils 

Limited, davant de l'incompliment per part del titular de les condicions 

establertes en l'autorització. Això significa que el Departament d'Empresa i 

Ocupació ha decidit deixar sense efecte l'autorització atorgada el passat mes 

d'octubre. 
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Eix 7. Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional de la 
identitat, la llengua i la cultura catalanes 

Dotar el sistema cultural català de l'estructura pròpia d'un estat i propiciar un 
increment del consum cultural català 
 

CLT S'ha signat un conveni que suposarà 25 milions d'euros per al foment de 

l'audiovisual català gràcies a l'acord entre Cultura, l'editorial Proa i la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. L'acord preveu que Cultura aporti 

15 milions d'euros i la CCMA, 10. L'acord arriba després de l'aprovació per part del 

Parlament de Catalunya de la llei 15/2014 de 4 de desembre de l'impost sobre la 

provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 

electròniques que ha de portar a la provisió de nous fons per enfortir i ajudar a la 

producció pròpia, consolidant i fent més competitiu el sector audiovisual català. 

CLT Aquest 2015 Cultura posarà 50 milions d'euros a disposició del sector 

empresarial creatiu i cultural català en forma de nous mecanismes de 

finançament. A banda dels tradicionals ajuts centrats en convocatòries de 

concurrència pública, el Govern posa a disposició del sector: aportacions 

reintegrables, préstecs participatius com a línia de suport a l'emprenedoria del sector 

cultural digital, el nou fons de l'audiovisual i la cinematografia, i la línia de préstecs 

per a inversions i circulant en col·laboració amb l'ICF. 

CLT El Departament de Cultura impulsa l'innovador sistema de les aportacions 

reintegrables: modalitat d'ajut que dóna suport financer a les empreses 

culturals per tirar endavant els seus projectes, sempre que aquests tinguin 

una vocació de mercat. Les aportacions reintegrables ofereixen a les empreses 

finançament a priori per als seus projectes a interès zero. Aquest instrument financer 

es basa alhora en la idea de la transparència i la coresponsabilitat entre l'empresa 

cultural i la Generalitat de Catalunya, ja que busca finançar els projectes a priori de 

manera eficient, i determinar quin és l'import de subvenció que el projecte realment 

necessita en cas d'entrar en pèrdues. Amb aquesta iniciativa el Departament de 

Cultura ha esdevingut referent a nivell europeu en la innovació de models de 

finançament. El 2015 s'hi dedicaran 8 milions d'euros, amb especial atenció al món 

del llibre. 

CLT S'ha presentat el Pla de cultura digital per a les empreses creatives catalanes 

2014-2016. El Pla presentat preveu tres tipus d'accions en funció del destinatari: 

accions adreçades a les empreses natives digitals (empreses que utilitzen les noves 

tecnologies com a base de la creació: videojocs, apps de continguts culturals, 

empreses de 3D, etc.), accions destinades a les empreses culturals tradicionals 

(empreses dels sectors editorial, musical, audiovisual, arts escèniques, visuals, etc.) 

i accions transversals. El Pla de cultura digital comprèn 13 línies d'acció, entre les 

quals destaca una nova línia de préstecs participatius a empreses culturals natives 

digitals per un valor de 2,5 milions d'euros per al 2015. 

CLT El Parlament ha aprovat la Llei de creació de l'impost als operadors de 

comunicacions electròniques per al foment de l'audiovisual. El Govern ha 

impulsat la creació d'un tribut aplicable a les companyies operadores d'Internet, amb 
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una quota fixa de 0,25 euros/mes per cada connexió a Internet contractada en el 

territori de Catalunya, ja sigui a través de la telefonia fixa o de dispositiu mòbil. Es 

preveu que la recaptació anual per aquest tribut sigui de 20,5 milions d'euros, que es 

destinaran a la creació de fons per fomentar la producció i la millora de la 

competitivitat del sector audiovisual català i la creació de continguts culturals digitals. 

El Govern considera necessària la creació d'aquest impost per enfortir i ajudar la 

producció pròpia audiovisual en la línia del que fan altres països europeus. La 

creació de l'impost no comportarà cap càrrega tributària a les persones que tenen 

contractat el servei d'accés als continguts existents en les xarxes de comunicacions 

electròniques. 

CLT La línia de Préstecs per a inversions i circulant en col·laboració amb l'ICF, amb 

un fons de garantia del Departament de Cultura, posarà 20 milions d'euros a 

disposició de tot el sector creatiu i cultural de Catalunya per assegurar la 

liquiditat i no aturar les necessitats d'invertir en la millora de les empreses i les 

seves infraestructures.  

CLT L'any 2014 s'ha tancat amb 82 milions de transaccions culturals. Les polítiques 

de foment a la creació, producció i exhibició cultural, s'han de combinar amb 

innovadores polítiques de públics per entendre'n les necessitats i generar 

estratègies de desenvolupament d'audiències. Aquest és un objectiu principal de les 

polítiques de la Unió Europea pels pròxims set anys. Sigui com sigui, incrementar 

les dades de consum cultural a Catalunya suposa millorar notablement la cohesió 

social i incrementar l'ocupació en llocs de treball d'alta qualificació. En concret, 

aquests 82 milions de transaccions es desglossen en: Arts escèniques (Barcelona) 

(entrades 2014)  2.178.621; Cinema (entrades 2014) 16.864.683; Llibre (unitats 

venudes suport físic 2014) 14.061.678; Música (unitats venudes suport físic 2014) 

1.209.937; Videojocs (unitats venudes suport físic 2014) 1.294.616; Museus (visites 

2014) 19.152.302; Biblioteques (visites 2013) 25.356.484; i Arxius (consultes 2013) 

1.600.978. 

CLT L'any 2014 es va destinar un pressupost de 878,5 milions en cultura 2014 a 

Catalunya (provinents el 61% de l'administració local; el 37% de la Generalitat; 

i de la l'Administració de l'Estat, a qui va correspondre l'1,8% restant). Així ho 

recull l'informe Pressupost públic en cultura a Catalunya, elaborat pel Departament 

de Cultura, en el qual es calcula el total de la despesa pública que es destina a 

aquest àmbit. L'informe analitza les aportacions que hi fan els ajuntaments, els 

consells comarcals, les diputacions, la Generalitat de Catalunya, i l'Estat. Les 

aportacions de l'Estat a la cultura han caigut un 78,6% en els darrers quatre anys. 

CLT Cultura ordena els ajuts a les arts escèniques per adaptar-los a les necessitats 

actuals i fomentar les contractacions i la creació de públics. Un dels principals 

canvis respecte a convocatòries anteriors és, la voluntat de professionalitzar i 

garantir a les companyies una estabilitat, de manera oberta per tal que totes les 

companyies puguin accedir a aquest ajut tinguin la trajectòria que tinguin. Així, la 

convocatòria preveia 5 empreses amb una capacitat de producció més àmplia 

(categoria A), 10 empreses amb capacitat de producció mitjana (categoria B) i 15 
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empreses de capacitat de producció menor (categoria C). La convocatòria s'ha fet 

amb la voluntat que puguin seleccionar-se empreses que comencen la seva 

trajectòria i que fins ara no trobaven una línia d'ajuts per a elles i que els 

professionals tinguin uns recursos estables per tal que puguin estudiar els projectes 

detingudament. L'any 2014, el pressupost per a ajuts a les arts escèniques va 

augmentar d'un 16,48% respecte l'any anterior, passant de 11.641.398 € durant el 

2013 a 13.559.477€ al llarg de l'any passat. Respecte el nombre de beneficiaris 

d'aquests ajuts, van augmentar un 52.87%, passant de 365 a 558. 

CLT Cultura desenvoluparà el Carnet Cultural de Catalunya a partir del carnet de 

biblioteques (que ja compta amb 3,5 milions d'usuaris a Catalunya) per crear 

un sistema únic que permeti els usuaris millorar l'accés a la cultura i 

augmentar-ne el consum, dissenyant estratègies integrals d'una oferta i 

demanda personalitzada i geolocalitzada. L'objectiu és disposar d'un carnet 

pioner a nivell mundial que presti un millor servei al ciutadà, li doni accés a serveis 

culturals públics d'arts escèniques (TNC, Teatre Lliure, Mercat de les Flors i teatres 

municipals), de música (Palau de la Música, L'Auditori, Liceu i els auditoris 

municipals), d'audiovisual (Filmoteca), d'arts visuals (MACBA, Centres d'Arts 

Visuals) i també de patrimoni (museus i espais patrimonials). En la segona fase, el 

carnet cultural s'obrirà a tota l'oferta cultural privada del país. El projecte es basa 

amb fermesa en la innovació digital, especialment en mobilitat, aprofitant l'avantatge 

de disposar de la proximitat de la Mobile World Capital i tota la seva xarxa de 

desenvolupament tecnològic. 

CLT Entrada en funcionament de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. El 

Govern ha aprovat els Estatuts de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural. 

L'activitat de l'Agència agilitzarà la gestió del patrimoni i generarà economies 

d'escala a l'hora de gestionar els equipaments i monuments. Especialment suposarà 

una millora per a la conservació i rehabilitació dels monuments i equipaments, una 

major promoció i un nou impuls per convertir-los en grans pols d'atracció, tant per al 

turisme com per als catalans. Per al 2015,  l'Agència impulsarà 548 accions per 

aconseguir un 8% més de visitants en un any al patrimoni de Catalunya. Tàrraco 

Romana, les actuacions a la ruta del romànic, l'espai Patrimoni, marca patrimoni, el 

portal de la fotografia de Catalunya i la continuïtat del programa Patrimoni en Acció 

són les activitats més destacades del 2015, que suposaran un 66% més d'activitats 

d'estiu als museus, monuments i jaciments de Catalunya. 

CLT El Departament de Cultura ha presentat recurs contenciós administratiu 

davant l'Audiència Nacional demanant el retorn de tots els papers de 

Salamanca. El recurs contenciós administratiu demana el retorn de la documentació 

encara pendent segons els acords de la Comissió Mixta, integrada per representants 

designats de les dues administracions, tal i com estipula l'art.4 de la llei 21/2005. 

Aquest retorn inclou tots els documents i béns de persones que la Comissió Mixta va 

determinar a la primavera de 2013 que havien de ser lliurats a la Generalitat i que 

encara es conserven al Centro Documental de la Memoria Histórica. 

Aproximadament un 10% dels documents de Salamanca propietat d'institucions 

polítiques o culturals i de famílies estan pendent de retornar. En canvi, el 90% dels 
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Papers de Salamanca retornats a Catalunya ja estan en mans dels seus legítims 

propietaris, gràcies a la tasca dels professionals de l'Arxiu Nacional de Catalunya del 

Departament de Cultura  per inventariar i cercar els responsables dels documents. A 

més, amb anterioritat, el Govern també va aprovar apel·lar, si escau, als organismes 

internacionals pertinents per obtenir la seva empara per fer efectiva la restitució dels 

documents confiscats als seus legítims titulars. 

CLT Cultura ha iniciat una campanya per trobar els propietaris dels "Papers de 

Salamanca". Atès que fins ara, en més d'un centenar dels casos no ha estat 

possible dur a terme la localització i identificació dels familiars dels propietaris, es 

publicarà un comunicat oficial a la premsa escrita que inclourà la llista de persones 

encara no localitzades que van ser objecte de confiscacions i de les quals s'ha 

conservat documentació.  

CLT El Govern ha acordat instar el Govern de l'Estat perquè dugui a terme les 

actuacions necessàries per restituir a la Generalitat de Catalunya la 

documentació del període republicà que es troba a l'Arxiu General Militar 

d'Àvila. La documentació que es reclama és una part de la que, un cop finalitzada la 

Guerra Civil, va seguir en possessió del Govern de la Generalitat a l'exili i va ser 

dipositada a París. Alguns lligalls d'aquesta documentació van ser amagats per 

l'expresident Josep Tarradellas a la finca on va viure de la població francesa de 

Saint Martin-le-Beau, i el 1980 van passar a formar part del fons Tarradellas de 

l'Arxiu de Poblet. La resta de lligalls, que són els que reclama el Govern, van ser 

confiscats per la Gestapo l'agost de 1940, quan la ciutat de París va ser ocupada 

per les tropes de l'Alemanya nazi. La Gestapo els va lliurar a l'ambaixada espanyola 

i, posteriorment, van ser entregats a la policia franquista. Aquests documents van 

ser traslladats a Madrid, al Servei Històric Militar, on van romandre fins al 1993, 

quan es va crear l'Arxiu General Militar d'Àvila, del qual formen part actualment. 

CLT S'ha constituït la Fundació Catalunya Cultura, que té com a objectiu la 

cooperació entre el sector empresarial i l'àmbit de la creació, la innovació i el 

patrimoni per tal d'implementar noves formes de finançament i d'impulsar 

nous projectes per al sector cultural. Impulsen la fundació un grup d'empreses de 

referència a Catalunya (Caves Gramona, Fluidra, Fundació Banc Sabadell, Grup 

Damm, Grup Planeta, Havas Media Group i Hewlett Packard) amb la col·laboració 

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Nacional de la 

Cultura i les Arts (CoNCa) i l'Institut Català de Finances. Amb la creació de la 

Fundació, que aposta per intensificar els ponts entre el sector empresarial i el 

cultural, es dóna compliment a un dels compromisos principals del Departament de 

Cultura per a aquesta legislatura. El juliol de 2015, s'ha signat el conveni  que posa 

en marxa la Llotja de Projectes, que posa al servei de l'usuari una plataforma virtual 

a través de la qual els creadors tenen accés i poden posar el seu projecte a la xarxa. 

Per altra banda els inversors també poden consultar aquests projectes de manera 

que poden triar el projecte en el qual volen participar.  La Llotja virtual tindrà 

dimensió presencial a la tardor d'enguany. 

CLT S'ha presentat el document de treball del Pla de Museus de Catalunya, un 

estudi que proposa les bases per dotar Catalunya d'una xarxa museística de 
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qualitat, completa, racional, eficient i sostenible. El document busca 

"modernitzar i consolidar el sistema museístic català", mitjançant el lideratge i 

consolidació dels Museus Nacionals i la creació de xarxes territorials i temàtiques 

que facilitin el treball basat en la cooperació.  El Pla de Museus de Catalunya 2015-

2025 vol potenciar el conjunt de museus del país, expandir el seu ús social, 

aconseguir la màxima rendibilitat cultural i enfortir-lo en termes econòmics i de 

gestió, tot establint un consens entre agents polítics, culturals i socials. El conseller 

de Cultura ha destacat que amb el Pla es busca "modernitzar i consolidar el sistema 

museístic català" i que es marca un "objectiu ambició amb l'augment de visitants 

d'un 20% en aquests 10 anys". 

CLT El Govern ha aprovat una aportació de 4,4 milions d'euros a la Fundació del 

Gran Teatre del Liceu per afrontar la seva viabilitat. Aquesta aportació està 

inclosa en el Pla Estratègic i de Viabilitat del Liceu per al període de 2014 a 2017. La 

Generalitat aporta, amb aquesta quantitat, el 40% per a la capitalització social del 

Gran Teatre del Liceu tal i com establia el pla de viabilitat. Aquest pla fixa la xifra 

total per a la rehabilitació dels fons propis de la Fundació en 11.095.000 euros, amb 

la distribució següent, a més de la ja esmentada de la Generalitat: Ministeri de 

Cultura i Esports (aportació del 45%, 4.993.000 euros),  Ajuntament de Barcelona 

(aportació del 10%, 1.110.000 euros) i Diputació de Barcelona (aportació del 5%, 

555.000 euros). 

CLT El Govern ha lliurat el document de treball de l'Acord Nacional per a la Cultura 

a la presidenta del Parlament  . El conseller de Cultura ha lliurat al Parlament el 

document resultant del treball que el Govern ha fet conjuntament amb grups i 

associacions municipalistes. L'Acord, que finalment no ha arribat a consensuar-se 

amb la resta de forces polítiques, perseguia esdevenir un marc de trobada que 

recollís els elements imprescindibles que caracteritzen la cultura del nostre país i els 

eixos que haurien d'orientar l'acció de govern en els propers anys. 

CLT El Govern ha modificat la Llei del cinema per adaptar-la als dictàmens de la 

Comissió Europea. L'abril de 2014, el Govern ha aprovat la modificació per tal que 

les pel·lícules europees quedin excloses de les obligacions de doblatge i subtitulació 

en llengua catalana previstes a la llei. La nova redacció fixa que la Generalitat sí que 

podrà establir mecanismes de suport al doblatge i subtitulació d'aquestes obres. La 

modificació actualitza també la llei per tal d'adaptar el redactat als canvis tecnològics 

que s'han produït des de la seva aprovació i la progressiva desaparició de les còpies 

analògiques enfront el digital. Transcorreguts dos anys des de la posada en marxa 

de l'acord industrial subscrit el 26 de setembre de 2011 entre la Generalitat, la 

Federació de Distribuïdors Cinematogràfics i el Gremi de Cinemes de Catalunya, la 

modificació de la llei prima la via de l'acord per tal d'augmentar i consolidar el 

consum de pel·lícules doblades i subtitulades en català. 

CLT El Govern ha declarat el 4 de juny Dia de l'Associacionisme Cultural per fer 

més visible la tasca de les entitats. Una de les qualitats que més identifica la 

societat catalana és la seva capacitat associativa. Catalunya compta a 2014 amb 

més de 4.000 associacions de cultura popular i amb gairebé 500 equipaments 

culturals vinculats. El conjunt de les associacions de cultura popular sumen més de 
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500.000 associats, fet que situa aquesta tipologia d'entitats en el primer lloc pel que 

fa al nombre de socis. 

CLT Cultura ha presentat el Pla Nacional de Fotografia de Catalunya. El Pla preveu 

la creació del Centre Nacional de Fotografia que serà l'espai expositiu i de 

conservació de la Col·lecció de Fotografia. El Centre estarà ubicat a la futura 

Esplanada de museus a Barcelona i dependrà orgànicament del Museu Nacional 

d'Art de Catalunya. Per aquest 2015 el Pla compta amb un pressupost de 460.000 

euros, dels quals 360.000 provenen de recursos propis del Departament de Cultura i 

100.000 euros de patrocini privat. Dins de l'aportació del Departament s'inclouen 

150.000 euros de recursos provinents de l'1% cultural. El març de 2015 s'ha 

constituït la Comissió d'Impuls del Pla. 

CLT El Govern ha creat el Consell Social de la Cultura, el nou òrgan consultiu, 

d'assessorament i de participació de les organitzacions socials en matèria 

cultural. El Consell, que s'ha constituït formalment el març de 2015, està format per 

52 membres (1 president, 1 secretari i 50 vocals) del món econòmic, social i 

associatiu. Seguint la tònica d'altres consells socials ja existents, com el Consell 

Escolar de Catalunya o el Consell Social de la Llengua, l'organisme treballarà 

perquè els diferents sectors socials i econòmics participin més intensament en 

l'anàlisi i el desplegament de la vida cultural i farà el seguiment del sector i de les 

polítiques públiques que el Govern impulsi en aquesta matèria. 

CLT Cultura desplega amb el sector el nou Consell de l'Associacionisme Cultural. 

El Consell dóna veu a 11 àmbits i 32 federacions o coordinadores nacionals amb en 

què s'estructura l'associacionisme i la cultura popular a Catalunya. La creació del 

Consell dóna compliment a una de les 4 mesures d'actuació del Pla de 

l'Associacionisme Cultural 2014-2016 impulsat pel Departament de Cultura. El 

Consell de l'Associacionisme Cultural, el màxim òrgan consultiu de Cultura pel que 

fa a la cultura popular, dinamització sociocultural i l'associacionisme cultural, ha 

celebrat la seva sessió de constitució el febrer de 2015. El Consell pren el relleu de 

l'antic Consell de la Cultura Popular i Tradicional, que, a banda dels representants 

del Departament de Cultura, estava format per 14 experts. 

CLT El Govern celebra el 2015 l'Any de les Biblioteques. El Govern va aprovar a finals 

de 2014 aquesta celebració, que coincideix amb el primer centenari de la creació de 

la Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya. Aquest 

projecte va ser una de les iniciatives més emblemàtiques de la Mancomunitat i 

expressió, al mateix temps, d'un dels signes d'identitat de Catalunya: la consideració 

de la cultura com un element clau per al desenvolupament del país. El febrer de 

2015, Artur Mas ha presidit l'acte solemne de presentació de l'Any en el decurs del 

qual s'ha llegit el Manifest de les Biblioteques i s'ha explicat el programa d'activitats 

previstes, com ara rutes literàries, jornades i exposicions. L'Any de les Biblioteques 

té un doble objectiu: per una banda, fer balanç i donar valor al model bibliotecari 

impulsat per la Mancomunitat i, per l'altra, reflexionar i posicionar el model de 

biblioteca pública catalana de cara als propers anys. 

CLT S'ha constituït la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya. El conseller de Cultura, el 

president del MNAC, i els màxims representants de 13 museus d'art de Catalunya 
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han signat la constitució de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya, en 

desplegament de la previsió continguda al Pla de Museus de Catalunya per la qual 

el Museu Nacional ha de ser el centre de capçalera d'aquesta xarxa, que s'articula 

amb un esperit de complementarietat i de col·laboració. 

CLT Cultura i l'Obra Social "la Caixa" impulsen, mitjançant el Programa Patrimoni 

en Acció, la rehabilitació i el coneixement de sis dels principals conjunts 

monumentals de Catalunya amb una inversió d'1,9 milions d'euros. Gràcies a 

aquesta iniciativa s'actuarà en una primera fase a sis recursos patrimonials de 

primer ordre: la ciutat ibèrica d'Ullastret (90.000 euros), la ciutat grega i romana 

d'Empúries (1.351.539 euros), el conjunt monumental de Sant Pere de Rodes 

(150.100 euros), el Castell de Miravet (73.115 euros), la Cartoixa d'Escaladei 

(204.000 euros) i el Monestir de Vallbona de les Monges (95.000 euros). L'Obra 

Social "la Caixa" assumeix el cost econòmic del programa i el Departament de 

Cultura els treballs tècnics. Aquest nou projecte succeeix el programa Romànic 

Obert, també en col·laboració amb La Caixa, que ha permès actuar a 77 monuments 

i elements del patrimoni romànic de 25 comarques, amb una inversió per part de 

l'entitat financera de 18,2 milions d'euros. Durant aquest període, les dues 

institucions han col·laborat també en el Programa Cellers Cooperatius destinat a la 

recuperació d'aquests edificis de l'època modernista i als quals s'ha fet una inversió 

d'3,6 milions d'euros.  

CLT El Govern destinarà 3.750.000 euros a restaurar i conservar immobles de 

notable valor cultural. La línia d'ajuts, que s'obre aquest any i s'acabarà el 

desembre de 2016, té com a objectiu contribuir a executar obres per consolidar o 

restaurar immobles situats a Catalunya i protegits com a béns culturals d'interès 

nacional (BCIN) o béns culturals d'interès local (BCIL). L'abast pluriennal de la 

convocatòria permetrà la correcta execució de les actuacions. La quantia de la 

subvenció serà d'un mínim de 10.000 euros i no podrà ser superior al 70% del cost 

total de les obres. 

CLT El Govern ha impulsat el Pla de Digitalització de sales de cinema per garantir 

l'oferta cinematogràfica en el conjunt del país davant la desaparició de 

l'analògic. El Pla de Digitalització, aprovat el desembre de 2013, té dues línies 

d'ajut amb les quals el Govern preveu que qualsevol ciutadà podrà continuar tenint 

un cinema a una distància màxima de 30 kilòmetres independentment del municipi 

de Catalunya on visqui i que cap comarca es quedi sense oferta digital. D'una 

banda, a les zones amb poca oferta cinematogràfica, el Departament de Cultura 

facilita als exhibidors 20.000 euros per a l'adquisició d'un equip digital de projecció. 

D'altra banda, Cultura, en col·laboració amb l'Institut Català de Finances (ICF), ha 

llançat una línia de préstecs per impulsar projectes industrials culturals, entre ells, 

els de digitalització de sales per aquells cinemes amb més capacitat d'inversió. A 

gener de 2015, després de l'aplicació d'aquest Pla de digitalització, 36 comarques 

disposen de cinema digital i sis comarques que fins al moment només tenien 

pantalles analògiques compten ja amb format digital. En el marc del Pla de 

digitalització, 21 sales de cinema, ubicades en 13 comarques, han rebut subvenció 

directa per passar del sistema analògic al digital. 
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CLT Cultura ha posat en marxa l'Accelerador de Projectes Europeus per obtenir 

prop de 34 milions d'euros del programa Europa Creativa. Europa Creativa és 

un programa de la Unió Europea, que es posa en marxa el gener de 2014, adreçat 

al sector cultural i creatiu i que compta amb un pressupost de 1.460 milions d'euros 

per als propers 7 anys. La Unió Europea endega aquest programa amb l'objectiu de 

promoure la internacionalització, enfortir la capacitat financera cultural, impulsar la 

innovació i estimular la creació de nous públics. L'objectiu és que Catalunya obtingui 

33,8 milions d'euros per a projectes culturals entre els anys 2014 i 2020. El 

Departament de Cultura, mitjançant l'Accelerador de Projectes Europeus, assessora 

i acompanya els creadors i indústries culturals a l'hora d'elaborar els projectes per 

accedir al fons. 

CLT La European Creative Industries Alliance (ECIA), de la qual forma part el 

Govern de la Generalitat, ha recollit en un document les recomanacions per 

impulsar les indústries creatives. L'agenda de polítiques que recull el document, 

es vertebra en tres blocs, focalitzats en fomentar la col·laboració entre sectors, 

facilitar l'accés al finançament i donar a conèixer el valor de les indústries creatives 

com a motor fonamental per a la innovació i el creixement a Europa. Cadascun 

d'aquests blocs inclou unes recomanacions polítiques adreçades a tots aquells 

agents públics, legisladors i polítics que dissenyen i implementen les polítiques de 

suport a les indústries creatives d'àmbit local, regional,  nacional i europeu. 

CLT "Catalunya país de festivals" ha inaugurat la temporada musical de l'estiu amb 

prop de 80 directors de festivals de música de Catalunya. A Catalunya es 

celebren més de 360 festivals de música, que compten amb 1,5 milions 

d'espectadors i amb un pressupost global de 60 milions d'euros. Els festivals tenen 

un antiguitat de 15 anys de mitjana. Del conjunt de festivals, el 32% tenen més de 

20 anys d'antiguitat i un 42%, entre 0 i 9 anys d'antiguitat. La mitjana europea 

d'antiguitat és de 21,5 anys. 

CLT Cultura impulsa "Digital Juny" per projectar Barcelona com una de les capitals 

de cultura digital d'Europa. "Digital Juny" posa en valor i dóna visibilitat a la 

concentració de festivals i trobades internacionals sobre cultura digital que té lloc al 

llarg del mes de juny a Barcelona. Durant aquest mes, Catalunya esdevé un dels 

epicentres del món de la cultura digital amb una desena de cites, entre congressos, 

jornades, trobades, exposicions, formacions i debats. "Digital Juny"  agrupa: Cartoon 

360, Loop, Atlàntida Film Festival, B'Ars, Jornada e'TIC, 4 Motors X Europe, Sònar 

D, Cine Europe, Gamelab, Premis del Videojoc, Indie Developer Burger  Awars, i 

Learn Do Share. En l'edició de 2015 hi han assistit 220.000 persones. 

CLT Suport a les edicions anuals de GAMELAB, la Fira Internacional del Videojoc i 

de l'Oci Interactiu. Gamelab, que aplega a Barcelona els principals creadors i gurus 

internacionals del sector, és ja un referent mundial pel que fa a trobada d'anàlisi de 

les últimes tendències creatives, tecnològiques i de negoci del moment del videojoc. 

També actua com a fòrum per intentar preveure com serà el futur més immediat de 

l'entreteniment digital, i per crear un espai de formació per a les noves generacions.  

CLT El Govern ha aprovat la incorporació de l'Ajuntament de Barcelona a l'Institut 

Ramon Llull. El gener de 2014 el Govern ha aprovat la modificació dels estatuts de 
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l'Institut Ramon Llull, amb la incorporació de l'Ajuntament de Barcelona al consorci i 

la desvinculació de la Comunitat de les Illes Balears. D'aquesta manera, l'Institut 

Ramon Llull es converteix en un consorci integrat per  la Generalitat de Catalunya i 

l'Ajuntament de Barcelona. Amb la seva incorporació al Consorci, l'Ajuntament de 

Barcelona cedeix el Palau del Baró de Quadras, a l'avinguda Diagonal de Barcelona, 

com a seu de l'Institut. 

CLT Reforç de l'Arts Santa Mònica. El Departament de Cultura ha presentat el nou 

projecte d'Arts Santa Mònica Centre de la Creativitat, com el centre de referència per 

al talent i els creadors del país. Arts Santa Mònica serà un punt de trobada 

pluridisciplinar on els autors catalans trobin l'aparador per a la seva obra, per a la 

reflexió sobre la creació, per a l'intercanvi de coneixements i per a la formació i 

assessorament com a àmbits destacats. Un espai que es constitueix també com a 

node de la Xarxa de Centres d'Arts Visuals a Catalunya. Ja durant el 2014 el 

nombre de visitants s'ha vist incrementat en un 33,55%, passant de 104.698 

visitants durant el 2013 a 139.827 visitants durant el 2014. 

CLT El Govern ha aprovat el nou Mapa de la Lectura Pública, que adequa les 

biblioteques a la demografia actual de Catalunya. El Mapa de la Lectura Pública 

permet elaborar els programes per a la construcció de nous equipaments i per 

l'adequació dels existents; planificar, programar i coordinar les inversions de les 

diferents administracions competents en aquest àmbit; avaluar periòdicament quina 

és la posició real del conjunt de les biblioteques públiques de Catalunya, i vetllar 

perquè es produeixi un creixement equilibrat d'aquests equipaments per tal de 

garantir l'accés als serveis al conjunt del territori de Catalunya. A juliol de 2014 totes 

les capitals de comarca disposen de biblioteca i tots els municipis de més de 30.000 

habitants compten amb almenys d'una. A més, el 93% de la població té un servei 

bibliotecari al seu propi municipi i el 46% disposa del carnet de la biblioteca pública. 

El nombre d'equipaments ha passat de 333 el 2008 a 378 el 2014; la superfície 

mitjana per biblioteca ha passat de 774 m2 a 921 m2, i la mitjana de volums 

bibliotecaris per habitant ha passat d'1,78 a 1,86.   

CLT El Govern ha creat el Consell per al foment i la difusió de l'obra de Gaudí. 

Aquest òrgan consultiu, creat el febrer de 2014, té la voluntat d'impulsar, fomentar i 

difondre el coneixement de l'obra de Gaudí per possibilitar l'intercanvi d'informació 

sobre les diverses actuacions entorn d'aquesta obra. El Consell està presidit pel 

conseller de Cultura i en formen part els propietaris de les obres de Gaudí de 

titularitat privada, representants de les obres de titularitat pública, experts amb un 

coneixement reconegut en l'obra de Gaudí i responsables del Govern de la 

Generalitat. 

CLT L'Institut Ramon Llull (IRL) ha participat en l'organització del programa del 

Saló del llibre de París 2013, en què Barcelona ha estat la ciutat convidada. 

S'han fet a París un conjunt d'activitats literàries i culturals, amb presència dels 24 

autors catalans traduïts al francès més representatius: 13 que escriuen en català, 7 

en castellà i 4 autors de còmic, tots ells traduïts en els darrers dos anys al francès. 

CLT S'ha inaugurat "Arquitectures Empeltades", de Josep Torrents i Alegre, que 

representa Catalunya a la Biennal d'Arquitectura de Venècia. La mostra forma 
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part dels Eventi Collaterali i s'ha pogut visitar fins al 23 de novembre del 2014. El 

projecte, impulsat per l'Institut Ramon Llull i comissariat per Josep Torrents i Alegre, 

ha recollit un total de 16 obres arquitectòniques per mostrar el canvi de paradigma 

que s'està produint a l'arquitectura contemporània catalana, exemplificant una 

manera de fer que sap actualitzar una tradició viva, projectant-la cap el futur. 

CLT El Govern ha donat llum verda al Pla per consolidar la qualitat i l'excel·lència 

de la recerca en arqueologia i paleontologia. A través d'aquest pla es vol 

potenciar i consolidar la professionalització de la recerca en aquests camps, amb 

equips de qualitat i homologable a escala internacional, de manera que els grups de 

recerca més competitius en aquest àmbit puguin ser reconeguts pel Govern de la 

Generalitat com a grups de recerca consolidats i professionalitzats. El document 

estableix també un sistema d'ajuts per als equips d'investigació que programin 

projectes de recerca que s'atorgaran cada 4 anys (fins ara el sistema d'ajuts tenia un 

caràcter biennal). El Pla de recerca de l'arqueologia i la paleontologia catalanes 

s'emmarca en el desplegament del Pla integral d'arqueologia de Catalunya 

(PIACAT), aprovat l'any 2009 amb la intenció de disposar d'una eina bàsica de 

millora del model de gestió del patrimoni arqueològic català.  

CLT El projecte "25%" va representar Catalunya a la Biennal d'Art de Venècia. El 

conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va inaugurar a Venècia, el maig de 2013, la 

mostra 25%: Catalonia at Venice, el projecte organitzat per l'Institut Ramon Llull que 

va representar Catalunya en la 55a edició de la Biennal d'Art de Venècia. "25%" és 

una obra de nova producció de l'artista visual Francesc Torres i de la cineasta 

Mercedes Álvarez, comissariada per Jordi Balló. 

CLT Barcelona ha estat la ciutat convidada a la Beijing Design Week (BJDW) l'any 

2014. La BJDW és el festival de disseny, arquitectura, urbanisme i creació 

contemporània més important d'Àsia i s'està consolidant com un dels més 

importants del món. Suposa una oportunitat única per mostrar l'excel·lència del 

nostre disseny i arquitectura a nivell internacional, així com d'obrir les empreses 

d'aquest sector al mercat del gegant asiàtic. Cal destacar que aquest és el projecte 

de projecció internacional de la nostra cultura més important després de la Fira del 

Llibre de Frankfurt 2007. 

CLT Catalunya participarà a la 56a edició de la Biennal de Venècia d'Arts Visuals 

2015 dins el programa Eventi Collaterali amb un projecte d'Albert Serra 

comissariat per Chus Martínez que duu per nom "La singularitat". La presència 

catalana a la Biennal de Venècia, que s'inaugurarà el 9 de maig, està impulsada per 

l'Institut Ramon Llull.  

CLT L'Institut Ramon Llull ha presentat el balanç 2002-2012 de traduccions de 

literatura catalana. La literatura catalana en traducció viu un bon moment. 

L'increment de traduccions és especialment remarcable a partir de l'any 2007, 

coincidint amb la participació de la literatura catalana com a convidada d'honor a la 

Fira del Llibre de Frankfurt. Des d'aleshores, la publicació de traduccions de 

literatura catalana, sense comptar la literatura infantil i juvenil, ha superat el centenar 

cada any. Del total de traduccions publicades cada any, una mitjana del 67% ho fan 
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amb una subvenció de l'IRL. 

CLT Exposició a Brussel·les "El català, llengua d'Europa". Va tenir lloc entre el 22 i el 

29 d'abril de 2013 i va tenir uns 3.000 visitants. 

CLT El sector cultural i creatiu ocupa un 6% de la població a Catalunya, per sobre 

de sectors com l'automòbil, el químic o l'alimentació. L'any 2013 es va registrar 

una mitjana anual de més de 163.000 persones ocupades en el sector de la cultura i 

de la creació. Des d'un punt de vista comparatiu, el sector cultural i creatiu ocupa 

més gent que sectors econòmics considerats tradicionalment estratègics, com 

poden ser el de l'automòbil (83.600 ocupats), el químic (82.000) o el de l'alimentació 

(58.500). Les dades formen part de l'estudi "Ocupació en el sector de la cultura i la 

creació 2013", elaborat pel Departament de Cultura a partir de l'Enquesta de 

Població Activa a Catalunya. 

CLT 6 de cada 10 ciutadans prefereix consumir productes culturals en català. El 

grup més procliu és el de la població més jove, amb més estudis i amb més poder 

adquisitiu, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. L'estudi evidencia 

que el 56,8% dels ciutadans enquestats prefereix productes culturals en català, al 

17,8% li és indiferent, el 23,9 % no els prefereix en català, i l'1,5% no es pronuncia. 

CLT Cultura ha aprovat el 2014 34 projectes dintre la Consultoria Cultura i ja en són 

412 des de la seva creació. Consultoria Cultura és un servei per a la realització de 

consultories adreçades al teixit empresarial cultural català que busca la millora de la 

competitivitat de les empreses, nous recursos i l'optimització dels ja existents, ajudar 

a la internacionalització, promoure la transferència tecnològica aplicada a les 

indústries culturals a través de processos de digitalització, i també donar suport a 

nous plans estratègics i/o redefinir els models de negoci. Des del 2006, el total de 

projectes aprovats de Consultoria Cultura ha estat de 412. 

CLT Cultura ha creat un grup de treball especialitzat en propietat intel·lectual per 

estudiar i treballar la millor manera de gestionar els drets d'autor. Cultura ha 

organitzat també la jornada "Propietat Intel·lectual: Reptes Digitals" per presentar 

aquest grup de treball i les seves funcions i per abordar la millor manera de 

gestionar la propietat intel·lectual i els drets d'autor a l'era digital. Aquesta trobada 

ha comptat amb la participació d'especialistes nacionals i internacionals que han 

plantejat diverses oportunitats en la gestió dels drets d'autor. 

CLT Cultura i el Barcelona Centre de Disseny impulsen el 'Mapping del sector del 

disseny a Catalunya'. Mitjançant aquesta iniciativa es convoca a totes les 

empreses de Catalunya que ofereixen serveis de disseny a participar en un mapatge 

que ha d'oferir informació de valor en l'àmbit de les indústries culturals i creatives. 

L'objectiu del 'Mapping' és aconseguir un retrat real del sector, descriure la seva 

cadena de valor i establir el seu pes en l'economia catalana. Mitjançant una breu 

enquesta es recolliran les dades bàsiques sobre les empreses catalanes que 

ofereixen aquest tipus de serveis.  

CLT Tres grups catalans i dos de mallorquins han actuat al festival Eurosonic 

Noorderslag (Groningen. Països Baixos) amb el suport del Departament de 

Cultura. Els grups Joana Serrat, Oso Leone, La Sra. Tomasa, Mourn i Maika 
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Makowsvki han actuat en una de les plataformes més importants de presentació, 

intercanvi i promoció en l'àmbit de la música europea. Els cinc grups han estat 

programats a Eurosonic Noorderslag mitjançant el programa European Talent 

Exchange Program (ETEP). Aquest projecte, subvencionat per la Unió Europea, té 

com a objectiu promoure i donar suport a la circulació del talent musical europeu a 

través de 80 festivals per tot el continent. 

CLT 31 companyies i empreses catalanes han participat a la fira internacional d'arts 

escèniques i música de Friburg del 26 al 29 de gener de 2015. La presència 

catalana a Friburg (Alemanya) s'ha concentrat en un estand paraigua del 

Departament de Cultura des d'on s'han donat a conèixer les propostes catalanes al 

públic professional, principalment programadors i responsables de festivals d'arts de 

carrer, teatre, dansa, espectacles infantils, circ i música. El festival de Friburg és un 

dels principals punts de trobada de programadors i responsables de festivals d'arts 

escèniques, tant alemanys com centreeuropeus.  

CLT Vuit galeries catalanes han participat a la fira internacional ArtRio 2014 amb el 

suport del Departament de Cultura. La fira ha tingut lloc del 10 al 14 de setembre 

a Rio de Janeiro (Brasil) i ha comptat amb un centenar de galeries procedents de 14 

països. Les galeries catalanes que hi han assistit són: ADN Galeria, Galeria Joan 

Prats, Galeria Marc Domènech, Galeria Mayoral, Galeria Senda, Galeria Trama, 

Polígrafa Obra Gràfica i  R maserre galeria. 

TES L'INCASÒL impulsa la rehabilitació de 18 nuclis antics arreu de Catalunya. 

Aquest any s'iniciaran un total de 18 actuacions en els nuclis antics de diferents 

poblacions de Catalunya. Aquestes intervencions estan vinculades al Protocol de 

l'1% Cultural i al programa Reviure les Velles Ciutats, així com a acords amb 

diferents ajuntaments i administracions catalanes. Es preveu que tots els projectes 

comencin durant el 2015 i el pressupost total previst per  executar-los és de 

5.198.070 euros. 

CLT La Generalitat presentarà la Portalada de Ripoll i la Seu Vella de Lleida com a 

candidates a Patrimoni Unesco (2014). La Portalada de Santa Maria de Ripoll i la 

Seu Vella de Lleida seran els dos elements monumentals que la Generalitat 

proposarà per incloure a la llista espanyola de candidates a Patrimoni UNESCO en 

els propers dos anys. 

CLT El Govern dóna suport a la candidatura "Cuina catalana - salvaguarda del 

patrimoni culinari de Catalunya" com a patrimoni cultural immaterial a la 

UNESCO. La iniciativa ha estat promoguda per la Fundació Institut Català de la 

Cuina i de la Cultura Gastronòmica (FICCG). Aquest reconeixement situaria la cuina 

catalana com a model internacional de referència i comportaria beneficis en el camp 

cultural, gastronòmic, agroindustrial, educatiu, comercial i turístic. 

PRE Ha tingut lloc la jornada 'Catalunya en el món 3.0. Síntesi i palanques de futur' 

com a darrer acte del Tricentenari. S'hi han analitzat des d'un punt de vista social, 

econòmic, tecnològic i científic 40 vectors que vertebraran el nostre futur i les 

principals tendències del món de la propera dècada. Les jornades han recollit tot el 

treball en clau de futur que ha portat a terme el Tricentenari al llarg de 2014 i n'han 
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sintetitzat les conclusions principals.  

CLT El Departament de Cultura ha signat un acord amb l'Acadèmia del Cinema 

Europeu per donar major visibilitat internacional al cinema català. Amb aquest 

acord, el Departament de Cultura, a través de l'Institut Català de les Empreses 

Culturals (ICEC), promou el cinema que es fa a Catalunya i estableix relacions amb 

les altres acadèmies de cinema europees.  

PRE S'ha constituït el Comitè Científic del Congrés Internacional de Prospectiva 

'Next world' a la Fira de Barcelona, impulsat pel Tricentenari. El Congrés reunirà 

la  tardor de 2014, i per primera vegada a Barcelona, els principals experts mundials 

en prospectiva, una disciplina que analitza i anticipa els canvis tecnològics, polítics i 

econòmics i el seu impacte. Es convertirà en un dels esdeveniments centrals de la 

commemoració amb la convocatòria de centenars de persones d'arreu del món. El 

Congrés vol situar Barcelona a l'epicentre del debat a l'entorn dels escenaris de 

futur, reforçant la posició capdavantera de Catalunya en el concert global. 

CLT Cultura i l'Ajuntament de Barcelona han creat un nou web amb tota la 

informació necessària per fer un rodatge a Catalunya. El Departament de 

Cultura i l'Ajuntament de Barcelona han posat en marxa un nou web que posa a la 

disposició dels professionals audiovisuals tota la informació d'interès sobre la 

normativa i logística necessàries per al desenvolupament d'un rodatge a Catalunya, 

així com el procés per sol·licitar els permisos específics de rodatge a la ciutat de 

Barcelona. El portal inclou un directori amb més de 900 empreses del sector 

audiovisual i compta amb més de 1.100 espais film friendly públics i privats arreu de 

Catalunya. 

PRE Celebració del Simposi 'Espanya contra Catalunya: una mirada històrica 1714-

2014'. Organitzat pel Centre d'Història Contemporània de Catalunya (Departament 

de la Presidència) i la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'IEC. Hi han 

participat 200 inscrits i 23 ponents i s'hi ha  presentat 17 comunicacions.   

CLT El nombre de rodatges a Catalunya creix un 47% en els darrers 7 anys. 

Catalunya va acollir l'any passat 3.793 rodatges, xifra que representa un increment 

del 47% respecte l'any 2008, en què es van dur a terme 1.992 filmacions. Entre 

2008 i 2014, a Barcelona l'increment de rodatges ha estat del 44%, mentre que a la 

resta del territori ha crescut en un 61%. Totes aquestes dades han estat registrades 

per la Catalunya Film Commission (CFC), un servei que promociona, tant en l'àmbit 

internacional com estatal, la indústria audiovisual i el territori de Catalunya a fi que 

s'hi facin rodatges. 

CLT Més de 150 actuacions internacionals d'artistes catalans els mesos de juliol i 

agost de 2014. El Departament de Cultura acompanya 3 companyies catalanes a la 

fira biennal de dansa a Alemanya Tanzmesse nrw i 6 companyies al festival d'arts 

escèniques Au Bonheur des Mômes a França. Durant els mesos de juliol i agost, 

artistes catalans de totes les disciplines faran més de 150 actuacions tant a països 

d'Europa com a països d'altres llocs del món com ara Colòmbia, Mèxic, Canadà i 

Taiwan. 
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CLT El Departament de Cultura col·labora amb els festivals de cinema a Londres i 

Cambridge. El London Spanish Film Festival, el Cambridge Film Festival i el 

Festival Internacional de Londres ha acollit la tardor del 2013 les 19 produccions 

catalanes amb la col·laboració del Departament de Cultura. Aprofitant la presència 

catalana, la Barcelona Catalunya Film Commission ha presentat a Londres els 

avantatges de rodar a Catalunya, en una trobada per a professionals.  

CLT Participació de Catalunya a la Biennal de Flamenc dels Països Baixos. L'Institut 

Ramon Llull porta músics, cantants i ballarins catalans de flamenc a un dels festivals 

més importants del món d'aquest gènere: la Biennal de Flamenc dels Països Baixos.  

CLT Sis companyies catalanes d'arts escèniques han participat al Greenwich and 

Docklands International Festival. Sis companyies catalanes del sector de les arts 

escèniques han participat, amb el suport del Departament de Cultura, en la trobada 

de programadors internacionals GDIF 2014 Showcase, que ha tingut lloc en el marc 

del festival d'arts de carrer Greenwich and Docklands International Festival (GDIF), 

que és un esdeveniment internacional de referència en les arts escèniques de 

carrer. 

CLT Set companyies catalanes d'arts al carrer han participat en la 28a edició del 

Kleines Festival de Hannover amb el suport del Departament de Cultura. El 

Kleines Festival és considerat un dels festivals més importants d'Alemanya d'arts de 

carrer. El festival dóna cabuda a un total de 35 escenaris i 12 walk-acts (cercaviles), 

en els quals actuen prop de 120 artistes, provinents de 15 països. El Departament 

ha organitzat una trobada per fomentar el networking entre les companyies 

catalanes i els programadors alemanys amb l'objectiu de potenciar-ne la projecció 

internacional. 

CLT Catalunya ha participat al Festival Celtic Connections de Glasglow (Escòcia) 

(2013). El Departament, a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals 

(ICEC), ha estat present al Festival amb un estand en el qual s'ha promocionat la 

música folk feta a Catalunya. El Celtic Connections és una de les trobades 

internacionals més importants en el sector del folk i la world music. 

CLT 16 empreses catalanes han participat en la 19a edició de Womex (Cardiff, 

Gal·les), la fira més important de músiques del món. Amb la seva presència a 

Womex, el Departament de Cultura ha posat a disposició de les empreses musicals 

catalanes un espai de negoci per tal que puguin desenvolupar les seves activitats 

amb les màximes facilitats. Womex és considerada la fira més important de 

músiques del món amb més de 2.200 professionals acreditats i 1.200 companyies 

de 90 països.  

CLT Important participació catalana a la fira Babel Med Music, amb el suport del 

Departament de Cultura. 19 empreses i entitats catalanes van participar a la fira 

del 2014 i 15 més ho han fet en l'edició del 2015. Es tracta del mercat de world 

music més important de França i un dels més rellevants del món en aquest àmbit. 

Babel Med Music celebra el 2015 l'onzena edició i compta amb 2.500 professionals 

inscrits de 60 països. 
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CLT Més de 45.000 persones realitzen activitats culturals i de recerca als centres i 

instituts d'estudis locals i comarcals (maig de 2014). Els centres d'estudis són 

entitats majoritàriament sense finalitat de lucre, que tenen com a objectiu la recerca, 

la divulgació i la dinamització cultural en el seu entorn immediat. 

CLT El juny de 2013 s'ha aprovat el decret del procediment d'elaboració de 

candidatures de béns del patrimoni cultural català per a la seva inscripció en 

la Llista del patrimoni mundial .  

CLT Cultura ha presentat "l'Informe estratègic del sector del patrimoni a Catalunya: 

Mapa i diagnòstic", que caracteritza i dimensiona per primera vegada aquest 

sector a Catalunya. El sector del patrimoni cultural aporta 3.660 milions d'euros 

anuals a l'economia catalana. L'informe recull les magnituds del sector del patrimoni 

a Catalunya, a través de l'estudi de les variables que el componen:  nombre de 

professionals, dimensió econòmica, volum de negoci, etc. 

CLT S'ha inaugurat la reobertura dels museus del Cau Ferrat i de Maricel de Sitges 

(Garraf). La profunda reforma dels museus ha permès rehabilitar els espais, 

restaurar els seus elements patrimonials i implantar un nou projecte museogràfic. 

Les obres, desenvolupades al llarg de quatre anys, han suposat una inversió de 

prop de 10 milions d'euros i han estat sufragades pel Departament de Cultura; la 

Diputació de Barcelona, que juntament amb l'Ajuntament de la ciutat conformen el 

Consorci del Patrimoni de Sitges, i el Ministeri de Foment, que ha participat en el 

finançament per mitjà de l'1% cultural. 

CLT Cultura comptabilitza més de 500 museus i col·leccions i 23 milions de 

visitants el 2014. D'aquests més de 23 milions, 10.856.367 són visitants de museus 

registrats i 12.151.908, de col·leccions. Els museus amb més d'1 milió de visitants el 

2014 han estat el Teatre-Museu Dalí, el Museu del futbol Club Barcelona, el Museu 

d'Història de la Ciutat de Barcelona i la Fundació Joan Miró. Les dues col·leccions 

amb més d'1 milió de visitants han estat la Basílica i Museu de la Sagrada Família i 

El Born Centre Cultural. A Catalunya hi ha un total de 115 museus registrats, amb 

107 extensions, i 391 col·leccions obertes al públic, amb 30 extensions. Del total de 

museus registrats 100 són de titularitat pública i 15 de titularitat privada. El 2013 el 

nombre de visitants dels museus havia estat de 10,3 milions i el de les col·leccions 

11,2 milions. 

CLT Els monestirs reials de la Ruta del Cister han rebut prop de 7.000.000 visitants 

durant els 25 anys de funcionament de la Ruta. La Ruta del Cister, nascuda per 

iniciativa dels Consells Comarcals de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell, es 

va crear l'any 1989 amb la voluntat de desenvolupar turística i econòmicament les 

tres comarques.     

CLT Restauració de la Cartoixa d'Escaladei, al Priorat. L'actuació inaugurada el maig 

del 2013 sobre la zona central de la cartoixa d'Escaladei, inclòs el claustre menor, 

ha permès que la zona cenobítica del monument sigui visitable des de l'interior. 

Escaladei és la primera cartoixa que hi va haver a la Península Ibèrica. 

CLT S'ha reobert la Necròpolis de Tarragona. La Necròpolis de Tarragona ha reobert 

les seves instal·lacions al públic el 2013 amb un nou discurs expositiu i una nova 
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proposta d'itinerari. Els treballs d'adequació han estat finançats per Cultura de amb 

una inversió de 225.000 euros. 

CLT Cultura i l'Obra Social "la Caixa" han inaugurat la rehabilitació del Celler de la 

Societat Agrícola de Rocafort de Queralt (Conca de Barberà). L'actuació forma 

part del programa "Cellers Cooperatius" que porten a terme conjuntament el 

Departament de Cultura i l'Obra Social "la Caixa" per a recuperar edificis històrics 

d'aquest tipus de gran valor artístic i patrimonial. "la Caixa" inverteix en el programa 

"Cellers Cooperatius" 3,6 milions d'euros en la restauració de vuit cellers, dels quals 

350.000 euros han anat destinats a l'actuació en el Celler de la Societat Agrícola de 

Rocafort de Queralt. 

CLT Restauració i museïtzació de l'absis de l'església de Sant Climent de Taüll a la 

Vall de Boí (Alta Ribagorça). La intervenció, presentada el novembre de 2013, ha 

permès la conservació i recuperació de les pintures murals originals, situades 

darrere la reproducció que s'ha exposat fins ara, i també un innovador projecte de 

museïtzació que inclou la projecció virtual de les pintures originals. L'actuació s'ha 

dut a terme en el marc del programa Romànic Obert que impulsen Generalitat i Obra 

Social "la Caixa" i ha tingut un cost de 400.000 euros. La recuperació virtual de les 

pintures de Sant Climent de Taüll ha obtingut el premi Laus d'Or en la categoria 

d'Audiovisuals (2014) i ha permès incrementar d'un 40% els visitants a l'església. 

CLT Cultura i l'Obra Social "la Caixa" han presentat la restauració de sis 

monuments romànics de les Valls d'Àneu realitzada en el marc del Programa 

Romànic Obert. En el marc d'aquest programa, i mitjançant un conveni específic 

amb el Bisbat d'Urgell, titular dels sis monuments, entre els anys 2011 i 2015 s'ha 

portat a terme la restauració dels monuments, que ha comportat una inversió total 

de 1.290.000 euros. Els treballs de conservació i restauració han estat tutelats pels 

tècnics del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. En concret, s'han 

restaurat, al municipi de l'Alt Àneu, l'església parroquial de Sant Pere de Sorpe, 

l'ermita de la Mare de Déu de les Neus d'Àrreu i l'església dels Sants Just i Pastor 

de Son, i al municipi de la Guingueta d'Àneu, l'església Parroquial de Sant 

Bartomeu, a Dorve, el monestir de Sant Pere del Burgal, a Escaló i l'església de 

Santa Maria d'Àneu, a Escalarre. 

CLT Cultura ha restaurat la portalada romànica de l'església de l'Assumpció de Cóll 

de la Vall de Boí (Alta Ribagorça). El Centre de Restauració de Béns Mobles de 

Catalunya ha dut a terme la intervenció, que ha comptat amb un pressupost de 

51.988 €,  en el marc del Programa Romànic Obert, creat per posar en valor i 

adequar monuments catalans de notable interès arquitectònic i artístic. 

TES L'INCASÒL ha iniciat la rehabilitació d'un baluard de la Ciutadella de Roses 

(Alt Empordà). L'objecte del projecte és la reforma de les casamates al costat oest 

del baluard de Sant Andreu, actualment parcialment enderrocat, per convertir-lo en 

magatzem arqueològic. 

CLT Cultura i l'Ajuntament de l'Escala han signat un acord per millorar els 

accessos i l'entorn paisatgístic d'Empúries (Alt Empordà). El projecte permetrà 

la posada en marxa, l’estiu del 2015, del nou Centre de Recepció de Visitants del 
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conjunt arqueològic. 

CLT S'ha inaugurat a Empúries l'adequació de la nova sala d'exposicions 

temporals amb la mostra "Empúries. Mirant el passat. Construint el futur" (Alt 

Empordà). L'adequació de la nova sala d'exposició s'ha dut a terme en el marc del 

programa Patrimoni en Acció, impulsat per Cultura i l'Obra Social "la Caixa", que ha 

assumit el cost econòmic del programa, amb una inversió prevista d'1,9 milions 

d'euros. La mostra recull material arqueològic inèdit procedent de les darreres 

excavacions realitzades al jaciment. 

CLT La Generalitat i la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

impulsa amb 2,57 milions d'euros procedents del fons FEDER la rehabilitació 

del pavelló Central del recinte modernista.  

CLT Cultura ha inaugurat la rehabilitació del Castell de Cardona (Bages) en el marc 

del Tricentenari. Les obres han suposat la senyalització turística de tot el 

monument, la museïtzació de l'espai de la Casamata, l'adequació dels baluards i la 

impermeabilització de la coberta de la Col·legiata de Sant Vicenç. El conjunt de les 

actuacions realitzades al Castell de Cardona ha tingut un cost de 223.000 euros. 

CLT Cultura, la Diputació de Barcelona, el Bisbat de Vic i l'Ajuntament de Manresa 

dedicaran 240.000 euros a restaurar la part més erosionada de la façana sud 

de la Basílica de la Seu de Manresa (Bages). L'actuació forma part del acords del 

quart conveni de col·laboració entre les quatre institucions per a la Consolidació i 

Restauració de la Basílica de Santa Maria per als anys 2014-2016, que ara s'ha 

complementat amb la signatura d'una addenda per aquest 2015 que estableix que 

es restauraran dos contraforts i un arc boterell de l'edifici. Els treballs tindran un cost 

global de 240.000 euros, dels qual cada part  n'assumeix el 25% del cost. 

CLT Presentació de la descoberta del fossat defensiu de la ciutat ibèrica del Puig 

de Sant Andreu (Ullastret). L'excavació  ha permès documentar-ne un tram de 5 m 

que té una profunditat de 3,71 m en alguns punts.  

CLT El programa de Cellers Cooperatius, desenvolupat conjuntament per Cultura i 

l'Obra Social "la Caixa", ha rebut un dels sis Grans Premis de patrimoni 

cultural de la UE i Europa Nostra.  

CLT Cultura ha signat un conveni amb el Consell Comarcal de les Garrigues i 

l'Ajuntament del Cogul per la gestió conjunta del jaciment d'art rupestre de la 

Roca dels Moros del Cogul (Garrigues). L'acord permetrà l'obertura del conjunt 

d'art rupestre a la visita pública i la seva dinamització turística i cultural com a 

referent del Patrimoni Cultural de Catalunya En virtut d'aquest acord, Cultura 

mantindrà la Roca dels Moros i el centre d'acollida annex oberts a la visita pública 

durant tots els caps de setmana de l'any i durant el mes d'agost, posant els recursos 

humans i tècnics necessaris per a la seva obertura. Així mateix es compromet, per 

mitjà de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, a implementar projectes 

pedagògics específics entorn el conjunt rupestre, en el marc del seu programa 

d'acció cultural i educativa. 
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CLT El Departament de Cultura treballa per garantir la conservació i difusió del 

patrimoni d'editors i editats de Catalunya per garantir-ne la pervivència i el 

coneixement per part de la societat actual i de les generacions futures. La 

Generalitat ha adquirit per 366.065 euros el Fons Tusquets, constituït per un total de 

1.046 documents. També ha rebut el fons de l'editorial Gustavo Gili, fruit de la 

donació que n'ha fet la família, i que consta de més de 180.000 documents. 

Igualment, Penguin Random House ha donat els fons documentals de Grijalbo i 

Plaza & Janés al Departament de Cultura a fi que es conservin a la Biblioteca de 

Catalunya, que serà dipositària del patrimoni editorial català. En aquesta mateixa 

línia, el març de 2015 Cultura ha presentat el nou portal Patrimoni d'Editors i Editats 

de Catalunya, que per primer cop reuneix en un mateix web informació detallada 

sobre el patrimoni editorial d'editors, autors, il·lustradors, etc. de Catalunya. El portal 

ha estat desenvolupat per la Biblioteca de Catalunya, que el gestionarà. 

CLT El fons personal de Baltasar Porcel ja és consultable a l'Arxiu Nacional de 

Catalunya. Es tracta d'una de les diverses accions que el Departament de Cultura, 

l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa" han presentat per donar 

reconeixement i visibilitat a l'obra de Baltasar Porcel amb motiu del 6è aniversari de 

la seva mort. D'altra banda, la Institució de les Lletres Catalanes i l'Obra Social "la 

Caixa", impulsen una exposició retrospectiva sobre el seu món literari, que es podrà 

veure primer al Palau Robert el proper mes de novembre i posteriorment, a l'estiu i la 

tardor de 2016, al CaixaForum Palma. 

CLT El Departament de Cultura, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 

l'Institut de Cultura de Barcelona i el Centre Excursionista de Catalunya han 

signat la cessió en comodat dels fons documental, bibliogràfic i cartogràfic del 

Centre Excursionista de Catalunya.  

CLT El Departament de Cultura ha signat un conveni amb el Col·legi de Periodistes 

de Catalunya per conservar arxius personals de periodistes. L'arxiu Nacional de 

Catalunya conservarà els llegats personals de periodistes catalans, que contenen 

informació rellevant per al coneixement de la història del segle XX. El Col·legi de 

Periodistes de Catalunya cedeix el fons del periodista i pedagog Carlos Nadal Gaya, 

un dels principals experts en política internacional de la premsa catalana. 

CLT Les empreses culturals catalanes han obtingut en any i mig un total de 

7.097.430 euros gràcies a l'acord entre el Departament de Cultura i l'ICF. 

Aquesta col·laboració té l'objectiu de facilitar l'accés al finançament a través de dues 

línies: els préstecs per inversió en actius i circulant i els préstecs participatius. Des 

de l'1 d'agost de 2013 fins al 10 de desembre de 2014 s'han concedit un total de 41 

préstecs per inversió en actius i circulant a 40 empreses o entitats i s'han atorgat 

500.000 euros per a 6 projectes d'emprenedoria cultural gràcies als préstecs 

participatius. 

CLT Segona edició de la campanya 'Escena 25' per promoure l'accés dels joves a 

les arts escèniques. Escena 25 facilita una aportació de 25 euros per jove per 

assistir a espectacles d'arts escèniques o música en viu. En la campanya 

col·laboren més de 70 teatres i sales de concerts de Catalunya, que ofereixen milers 
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d'entrades destinades al públic entre 18 i 25 anys. El 2013 es va fer la primera edició 

d'Escena 25, en què van participar 84 equipaments i hi va haver 268 espectacles a 

39 poblacions de Catalunya. L'edició de 2014 de la campanya ha suposat un 

creixement del 52% en reserves respecte l'any anterior. 

CLT Cultura impulsa Ca l'Estruch, a Sabadell, com un dels principals centres de les 

arts del circ a Catalunya. El gener de 2014 Cultura ha adjudicat a Sabadell (Ca 

l'Estruch) el Centre de Creació del Circ La Vela. Ca l'Estruch es converteix en l'únic 

centre públic de creació del país que permet fer residències, acollir i donar suport a 

circs en vela o estructures desmuntables. La Vela recupera així la seva activitat com 

a residència i centre de creació per a artistes. 

CLT S'ha elaborat el Pla d'accions del sector de l'arquitectura. Es tracta d'un estudi 

d'impuls del sector en què han participat  85 estudis d'arquitectura. L'any 2012 el 

sector de l'arquitectura va aportar 236 milions a l'economia catalana. 

CLT El Departament de Cultura ha impulsat la primera edició de Digital4C que ha 

reunit experts europeus en cultura digital. Es tracta d'unes jornades, amb seu a 

l'Arts Santa Mònica, que s'han celebrat el primer trimestre de 2014 en el marc de la 

Mobile World Capital i que pretenen ser una eina per apropar aquests dos àmbits i 

propiciar nous projectes de cultura digital. Les 4 "c" que han donat nom a les 

jornades responen a quatre eixos: continguts, culturals, creatius i catalans. En 

aquesta primera edició, les activitats del Digital4C s'han centrat en quatre àmbits: el 

llibre electrònic, la música, l'audiovisual i el videojoc. 

CLT L'Arts Santa Mònica ha presentat la primera exposició d'una trilogia per 

visualitzar l'impuls creador dels darrers 15 anys a Catalunya: "Catalunya 

Creativa: Creativitat + Tradició" que aborda l'herència rebuda i l'estructura del 

llenguatge creatiu. La sèrie de tres exposicions mostra un ampli ventall de 

disciplines creatives: les arts plàstiques, les arts performatives, les arts de la imatge, 

la música, la literatura, el teatre, l'arquitectura, el disseny i la publicitat, el videojoc i 

el còmic. 

CLT S'ha presentat el Sismògraf 2015, el nou mercat estratègic de la dansa a 

Catalunya. El Departament de Cultura i l'Ajuntament d'Olot treballen per tal que el 

Sismògraf esdevingui el mercat estratègic de la dansa a Catalunya i un punt de 

trobada entre companyies, professionals, programadors i públic amb l'objectiu que la 

dansa sigui més propera a l'espectador i que els espectacles d'aquesta disciplina 

tinguin una major presència a les programacions culturals. 

CLT Cultura i el Gremi de Llibreters de Catalunya han signat un conveni mitjançant 

el qual impulsaran la venda de llibres a les llibreries des de les biblioteques. 

L'objectiu de l'acord és fomentar la lectura i la promoció i difusió del llibre. En el marc 

del conveni, es potencia, a partir de la tardor de 2014 i mitjançant una prova pilot a 

19 biblioteques, la compra i venda de llibres (en paper i digitals) a les llibreries per 

part dels usuaris de biblioteques a través d'un portal digital i amb l'assessorament 

dels professionals de les biblioteques. 

CLT Plataforma de venda de llibres digitals Liberdrac. Aquesta Iniciativa del Gremi de 
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Llibreters, que compta amb la col·laboració del Departament de Cultura i que té com 

a objectiu la comercialització en línia del llibre, trasllada els valors de la llibreria física 

al món digital. 

CLT El Govern dóna suport al Sitges Festival Internacional de CinemaFantàstic de 

Catalunya i a FiraTàrrega. El Govern va destinar 480.000 euros per a l'organització 

de la 33a edició de FiraTàrrega de 2013 i 400.000 euros per a les edicions de 2014 i 

2015 respectivament. Quant al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de 

Catalunya va rebre 460.000 euros per a la 46a edició del 2013, 450.000 per a 

l'edició de 2014 i 600.000 per a la del 2015, un 33% més que l'any anterior. 

CLT S'ha posat en marxa el portal CARTOCAT, que vol ser l'instrument de 

referència en l'àmbit de la cartografia patrimonial. El nou portal CARTOCAT 

(http://www.cartocat.cat), que compta amb 3.387 mapes, permet cercar mapes 

antics digitalitzats i georeferenciats de diverses col·leccions públiques catalanes. 

Impulsen el portal l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), la Biblioteca 

de Catalunya i l'Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del Consorci de 

Serveis Universitaris de Catalunya.      

CLT El Govern ha concedit una subvenció de 353.000 al Mercat de Música Viva de 

Vic (Osona). . El Mercat, que tindrà lloc del 17 al 20 de setembre, forma part dels 

mercats estratègics de les arts escèniques i de la música a Catalunya per al 

Departament de Cultura.  

CLT La Biblioteca de Catalunya ha rebut el llegat bibliogràfic de Jordi Rubió i 

Balaguer, que en va ser el primer director. El llegat de Jordi Rubió i Balaguer 

(1887-1982) està format per la seva biblioteca, amb un total de 20.000 volums i el 

seu arxiu, constituït per quatre blocs. Aquest llegat constitueix un testimoni valuós i 

de primera mà de la història de la llengua, la literatura, la cultura i la societat 

catalanes, des de finals del s. XIX i primer terç del s. XX.  Rubió i Balaguer va 

custodiar i enriquir la biblioteca familiar iniciada pel seu avi Joaquim Rubió i Ors 

(1818-1899), poeta, historiador i dramaturg, i continuada pel seu pare, Antoni Rubió i 

Lluch (1856-1937), professor, historiador i home de lletres, i ell mateix; així com els 

arxius personals i professionals de cadascun d'ells. 

CLT S'ha inaugurat la nova seu de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, ubicat al 

municipi de Sant Feliu de Llobregat. El nou equipament disposa d'una superfície 

útil 1872 m2, repartits en diversos espais físics d'arxiu, com els dipòsits de 

documents, les sales de treball, la sala polivalent per a conferències, exposicions i 

tallers i la sala de consulta, i equipaments tecnològics (estacions de digitalització, 

sistema d'informació per Internet, repositori segur de documents, etc.). El 

Departament de Cultura ha realitzat una inversió 4.343.212,59 euros per a la 

construcció i l'equipament de l'arxiu comarcal, i l'Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat va cedir el terreny. 

CLT S'ha inaugurat a Santa Coloma de Farners la nova seu de l'Arxiu Comarcal de 

la Selva. El nou equipament, que disposa d'una superfície útil de 1.400 m2 repartits 

en quatre plantes, té la missió de preservar, conservar, tractar i difondre el patrimoni 

documental d'àmbit comarcal i ser un referent en el suport a les administracions en 
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la implantació de sistemes de gestió documental, la transparència i el bon govern a 

la comarca de la Selva. Cultura ha realitzat una inversió de 2.783.574,95 euros per a 

la construcció i l'equipament de l'arxiu comarcal, i l'Ajuntament de la Selva ha cedit 

el terreny. 

CLT S'ha inaugurat la nova seu de l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, a 

Terrassa. L'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental va ser creat l'any 1982 com a 

arxiu depenent de la Generalitat de Catalunya. El Departament de Cultura ha 

realitzat una inversió de 4.862.634 euros per a la construcció i l'equipament de la 

nova seu, en els terrenys cedits per l'Ajuntament de Terrassa. L'Arxiu custodia 

actualment un total de 229 fons documentals amb un volum de 4.877 metres lineals  

de documentació, a més 250 metres lineals més de biblioteca auxiliar i 

administrativa local, reial i senyorial, notarial religiosa, empresarial i particular.  

CLT Cultura ha impulsat diversos programes de foment de la lectura per al 2015. 

Programa "Lletres a les aules", que porta els nostres escriptors a les aules: està 

previst que més d'un centenar d'autors es reparteixin per quasi 300 poblacions per 

parlar de literatura; Programa "Lletres en viu", que aplega els clubs de lectura de les 

biblioteques: està previst estabilitzar el programa i que una seixantena d'escriptors 

duguin a terme més de 150 intervencions en 130 municipis; i una de les accions més 

significatives concentra la seva atenció en els joves: la primera trobada de joves 

lectors, booktubers i bloguers literaris. Es persegueix amb tot plegat d'assolir 

l'objectiu de  la mitjana europea de lectors. La mitjana europea UE-27 de l'índex 

lector se situa en el 68% de la població, segons dades del 2012. A Catalunya, 

l'índex lector va passar del 61,9% l'any 2010 al 65,3% l'any 2013. 

CLT Cultura incrementa en un 8% el pressupost per a fons bibliotecaris aquest 

2015. Cultura incrementa en un 7,85% el pressupost per a fons bibliogràfics de les 

biblioteques públiques aquest 2015, que passa a sumar un total de 2.494.262 euros. 

A més, segons l'enquesta Òmnibus, que té com a objectiu conèixer el consum i la 

participació cultural a Catalunya, els usuaris valoren les biblioteques públiques amb 

una nota de 8,14 sobre 10. 

CLT Cultura i la Diputació de Barcelona han signat un conveni de col·laboració per 

enfortir les Biblioteques Públiques de Catalunya. La realització d'un catàleg 

col·lectiu de les biblioteques públiques, la creació d'un carnet unificat per a tot 

Catalunya i el préstec interbibliotecari són els eixos clau d'aquest conveni. El 

conveni té una vigència de 2 anys amb una pròrroga possible de 2 anys més i entra 

en vigor en la data de la seva signatura. Pel que fa al catàleg col·lectiu, es crearan 

abans de l'estiu de 2015 unes passarel·les tecnològiques entre els catàlegs Aladí de 

la Diputació de Barcelona i l'Argus del Departament de Cultura que permetrà 

consultar el catàleg de totes les biblioteques de Catalunya. 

CLT Cultura farà extensiu el seu suport a les biblioteques públiques de municipis 

de menys de 5.000 habitants. Se'n podran beneficiar 160 equipaments que es 

podran afegir als 380 que a hores d'ara ja treballen en xarxa. D'aquests 160 

equipaments, 11 pertanyen a municipis de més de 5.000 habitants, 29 a municipis 

d'entre 3.000 i 5.000 habitants i 120 a municipis de menys de 3.000 habitants. Amb 

la incorporació a la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya, aquests centres 
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podran accedir al catàleg conjunt de les biblioteques públiques, podran dispensar 

carnets d'usuari vàlids per ser utilitzats a tots els centres, tindran accés al servei de 

préstec interbibliotecari, a la formació continuada específica per al personal, a la 

inclusió en l'oferta d'activitats de foment de la lectura i, en funció de la categorització 

concreta de cada equipament, a diferents tipus d'ajuts per al desenvolupament de 

les col·leccions. 

CLT Acaba d'entrar en funcionament eBiblio Catalunya, que és el sistema de 

préstec de llibre electrònic a les biblioteques que permetrà més d'1 milió de 

lectures. El servei comptarà amb una col·lecció inicial de 1.951 llibres en català i 

castellà i 41.730 llicències, que s'ampliarà progressivament. eBiblio Catalunya vol 

ser una eina per a la lluita contra la descàrrega il·legal de continguts, que ofereixi 

una plataforma senzilla i oberta a tothom per a la lectura de continguts digitals. El 

préstec estarà disponible per a tots els ciutadans de Catalunya que disposin del 

carnet d'una biblioteca pública i està impulsat per Cultura, en col·laboració amb la 

Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. 

CLT Ha obert les portes la nova Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola 

(Gironès). Cultura ha donat així compliment al compromís adquirit d'obrir la 

biblioteca al públic abans de finalitzar l'any 2014. El nou equipament té una 

superfície de 7.121m2, és a dir, multiplica per 7 la superfície que ocupava l'anterior 

biblioteca i es converteix en la biblioteca pública més gran de Catalunya. La 

Biblioteca, que ha estat construïda per l'Estat i és gestionada pel Departament de 

Cultura, he rebut una afluència de públic de més de 87.000 persones en els tres 

primers mesos posteriors a la inauguració. 

CLT Durant aquest any 2015 entraran en funcionament 12 nous equipaments 

bibliotecaris i s'integraran al Sistema de Lectura Pública 12 biblioteques de 

municipis de menys de 5000 habitants. Ja s'han inaugurat 9 biblioteques arreu del 

territori català: remodelació de la Biblioteca Can Coromines de Sant Pol de Mar, 

nova seu de la Biblioteca Mont-Àgora a Santa Margarida de Montbui (Anoia), 

Campredó a Tortosa (Baix Ebre), Santa Bàrbara a Santa Bàrbara (Montsià), Sant 

Vicenç de Castellet (Bages), Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), Martorell 

(Baix Llobregat), Cerdanyola (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès) són els 

municipis que obren noves biblioteques, remodelacions o canvis de seu. 

CLT S'han inaugurat quinze biblioteques el 2014. Durant el 2014, s'han inaugurat una 

quinzena de biblioteques a tot Catalunya. Vuit biblioteques: són nous equipaments 

(trasllats): Biblioteca Municipal L'Ateneu (Esparregura), Biblioteca Carles Cardó 

(Valls), Biblioteca de Sant Fruitós de Bages, Biblioteca Municipal Sebastià Juan 

Arbó (Sant Carles de la Ràpita), Biblioteca La Ginesta (Begues), Biblioteca de 

Collbató, Biblioteca Can Manyer (Vilassar de Dalt) i Biblioteca Guillem de Berguedà 

(Puig-Reig). Dues biblioteques corresponen a nous equipaments per a un servei 

nou: Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall (Barcelona) i Biblioteca del Fondo 

(Santa Coloma de Gramenet). Les cinc biblioteques restants són reformes i 

ampliacions de biblioteques preexistents: Biblioteca de Palafrugell, Biblioteca Maria 

Aurèlia Capmany, Biblioteca Ripollet, Biblioteca José Escudé Albesa (Santa 
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Bàrbara) i Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola (l'Espluga de Francolí). 

CLT Durant el 2013, s'han inaugurat tretze biblioteques a tot Catalunya. Sis 

biblioteques són nous equipaments (trasllats): Biblioteca Joan Maluquer i Viladot 

(Artesa de Segre), Biblioteca Sant Valentí (Navarcles), Biblioteca Miquel Martí i Pol 

(Sant Gregori), Biblioteca Josep Maria de Garganta (Sant Feliu de Pallerols), 

Biblioteca Valeri Serra i Boldú (Castellserà) i  Biblioteca El Safareig (Capellades). I 

set biblioteques corresponen a nous equipaments per a un servei nou: Biblioteca 

Antoni Comas (Mataró), Biblioteca Francesc Balagué (Sant Jaume d'Enveja), 

Biblioteca Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat), Biblioteca de Sant Antoni de 

Vilamajor,  Biblioteca Carles Fontserè (Porqueres), Biblioteca El Clot - Josep Benet 

(Barcelona) i Biblioteca Pública d'Esterri d'Àneu. 

CLT El Memorial Democràtic i l'Arxiu Nacional de Catalunya han signat un conveni 

per col·laborar en la recerca i custòdia dels arxius de la guerra civil i l'exili. 

Segons l'acord formalitzat, aquests fons, es conservaran a l'Arxiu Nacional de 

Catalunya. El Memorial Democràtic desenvoluparà les tasques de recerca dels fons 

documentals i la sensibilització dels seus propietaris per a la seva conservació i 

l'Arxiu Nacional de Catalunya realitzarà les tasques tècniques de l'ingrés i el 

tractament arxivístic. El primer exemple de l'acció conjunta entre el Memorial 

Democràtic i l'Arxiu Nacional de Catalunya és el llegat l'artista Josep Bartolí, que ja 

es troba ingressat a l'ANC des del dia 24 de juliol de 2013. 

CLT La Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, el Museu Nacional d'Art de 

Catalunya, Caixa Fòrum i Fira de Barcelona han signat un acord per promoure 

un gran espai cultural conjunt a Montjuïc. L'acord suposa l'impuls d'un gran 

complex dedicat a la cultura aprofitant la concentració d'equipaments museístics i 

culturals de primer ordre internacional: Museu Nacional, CaixaFòrum i Fundació 

Mies van der Rohe. L'Ajuntament ha encarregat l'anàlisi de l'ordenació urbanística a 

l'arquitecte Josep Lluís Mateo i, a primers de 2014, s'ha constituït l'Associació 

Montjuïc, Muntanya de Museus, per iniciar el desenvolupament urbanístic entorn al 

projecte cultural conjunt. 

CLT El Govern ha declarat el 2016 Any Llull en commemoració del setè centenari 

de la seva mort. La commemoració té com a objectiu la divulgació de la vida i l'obra 

de Ramon Llull en tots els seus vessants. L'Any Llull tindrà lloc entre el mes de 

novembre de 2015 i el mes de novembre de 2016. 

CLT Els ajuts a les federacions de cultura popular augmenten el 27,27 % respecte a 

les subvencions del 2014. Així, es passarà de 550.000 euros a un volum de 

subvencions de 700.000 euros per a aquesta  línia específica de subvencions.  

Cultura ja ha obert el termini de recollida de sol·licituds de subvencions per a 

activitats que es realitzin en l'àmbit de la cultura popular i del patrimoni etnològic de 

Catalunya i la convocatòria d'enguany consolida la línia específica destinada a 

federacions per tal que el paper aglutinador i mancomunador que suposa l'activitat 

d'aquestes entitats es vegi reforçat. A més, les federacions i les entitats que 

gestionen directament un equipament en aquesta convocatòria poden imputar a 

l'activitat subvencionada costos generals o indirectes, amb un límit del 30% del cost 
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total del projecte. A més, Cultura, conjuntament amb les federacions nacionals de 

cultura popular, els Consells Comarcals i els Serveis Territorials, ha organitzat, des 

de mitjans de novembre de 2014 i fins el mes d'abril de 2015, 29 sessions 

informatives sobre la reforma fiscal per a entitats de cultura popular de Catalunya. 

CLT La Generalitat ha fet una aportació extraordinària de 352.000 euros per tal que 

el Museu Diocesà de Lleida pugui pagar els deutes amb el proveïdors.  

CLT Dansàneu es refunda com a Mercat Festiu de les Cultures del Pirineu en la 

seva 24a edició. S'ha signat el conveni de col·laboració entre el Departament de 

Cultura, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, els Ajuntaments d'Esterri d'Àneu, 

Espot, la Guingueta d'Àneu i Alt Àneu i el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, per a 

la celebració del Dansàneu, Mercat Festiu de les Cultures del Pirineu durant els 

anys 2015-2017. El nou Dansàneu tindrà lloc del 23 al 28 de juny a vuit pobles de 

les Valls d'Àneu i comptarà amb la participació de grups de dansa i música 

tradicional d'Euskal Herria, Occitània, Aragó i Catalunya. 

CLT El Museu d'Història de Catalunya ha inaugurat l'exposició "300 onzes de 

setembre. 1714-2014". La mostra commemora el tres-cents aniversari de l'Onze de 

Setembre de 1714, en el marc del Tricentenari impulsat per la Generalitat de 

Catalunya. Aquesta exposició és una de les principals actuacions de l'eix cultural del 

Tricentenari  i recull les claus del procés històric que ha menat a la consolidació de 

l'Onze de Setembre com a Diada Nacional de Catalunya, des de l'endemà de la 

desfeta fins als nostres dies. 

CLT S'ha inaugurat l'exposició "Enric Morera i el seu temps" amb la qual arrenquen 

les iniciatives de l'Any dedicat al compositor amb motiu de la celebració del 

150è aniversari del seu naixement. L'exposició acull tot tipus d'objectes personals 

de l'autor, documents, partitures i material pictòric, provinents del Museus de Sitges, 

del Museu de la Música de Barcelona i de la família Morera. Ha estat impulsada pel 

Consorci del Patrimoni de Sitges i comissariada per  Francesc Parra i Pol Cruells. 

Amb aquesta exposició, Cultura ha iniciat la commemoració d'una de les grans 

figures musicals del país com a impulsor del cant coral de la cultura tradicional 

catalana. El seu ingent llegat  inclou música per a cobla, cant coral, diverses obres 

de  teatre líric català,  simfonies i música de cambra però sobretot és conegut per les 

seves sardanes, algunes de les quals, en la seva versió cantada han esdevingut 

veritables himnes de catalanitat. 

CLT El Departament de Cultura ha celebrat l'acte central de commemoració del 

centenari de Joan Vinyoli. En el marc de la commemoració s'han dut a terme 

propostes artístiques i festivals literaris, actes de difusió lectora, simposis i cicles, 

que han estat difosos mitjançant el portal www.vinyoli.cat. 

CLT Any Espriu. Amb l'objectiu de commemorar el centenari del naixement del poeta, al 

llarg del 2013 el Departament de Cultura i diversos municipis catalans i institucions 

d'arreu del país han dut a terme activitats en diversos àmbits: exposicions, 

espectacles musicals, produccions audiovisuals, simposis sobre la vida i obra de 

l'autor, publicacions d'obres, etc. 
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Aplicar una política lingüística que mantingui la vertebració del país i la cohesió 
social, i fer del català una llengua coneguda i emprada per tothom, i en tots els àmbits 
 

CLT Cultura ha publicat un informe sobre els greuges contra la llengua catalana 

per part de l'Estat espanyol: Greuges contra la llengua catalana 2010 - 2013. Es 

tracta d'un document que recull els incompliments que fa l'Estat espanyol de la Carta 

europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM). La CELRoM és un 

conveni internacional aprovat pel Consell d'Europa (CE) el 25 de juny de 1992 i que 

va ser ratificat el 2001 per l'Estat espanyol. Aquesta ratificació compromet l'Estat 

espanyol a aplicar els graus més alts de protecció de les llengües oficials pròpies 

diferents del castellà. El document constata la voluntat de recentralització de 

competències i de refermament del castellà a Catalunya per part de l'Estat; la nul·la 

receptivitat de l'Estat a les recomanacions del Comitè de Ministres del CE, i les 

dificultats d'ús del català a les institucions europees, entre altres greuges. 

CLT Cultura ha presentat l'anàlisi de l'enquesta més àmplia sobre la situació de la 

llengua dels darrers 10 anys a Catalunya, que posa de manifest que el català 

manté el poder d'atracció malgrat l'onada migratòria dels darrers anys. 

L'estudi, que s'ha donat a conèixer en el marc de la III Jornada sobre Llengua i 

Societat als Territoris de Parla Catalana, s'ha dut a terme a Andorra, la Franja i les 

Balears i es treballa per estendre'l a l'Alguer, el País Valencià i la Catalunya del 

Nord. El català manté el poder d'atracció, però ha de superar les conseqüències de 

l'important creixement demogràfic dels primers anys del segle XXI. El manteniment 

del poder d'atracció del català es dedueix del fet que el català obté més 

representació com a llengua d'identificació (36,6 %) que com a llengua inicial (31,3 

%). L'onada migratòria  dels darrers anys ha comportat, entre la població major de 

15 anys, un decreixement d'1,2 punts en l'habilitat de parlar i 2,2 punts en la 

d'entendre el català en el període 2003-2013. 

CLT S'han presentat els resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 

2013, que posen de manifest que el coneixement i l'ús del català mantenen la 

seva trajectòria ascendent en la societat catalana. Després del retrocés que es 

va produir entre 2003 i 2008 com a conseqüència del massiu fenomen migratori, la 

situació d'ús del català com a llengua habitual tendeix a recuperar-se, encara que 

lentament. Tres milions de  persones que no tenien el català com a llengua inicial el 

saben parlar actualment. Més de sis-centes mil persones tenen el català com a 

llengua habitual tot i no ser la seva llengua inicial o primera llengua apresa. El 

Departament de Cultura i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) han realitzat 

l'Enquesta, que permet obtenir informació sobre l'ús social de la llengua catalana. 

Per a la seva elaboració s'han fet gairebé 7.500 entrevistes. L'enquesta es realitza 

cada 5 anys i es va començar a fer l'any 2003. 

CLT Segons l'enquesta Òmnibus 2015, realitzada pel Centre d'Estudis d'Opinió, 

creix 3,8 punts percentuals el nombre de catalans que prefereix la llengua 

catalana per llegir llibres; 1,1 punts, per consumir cinema, i 3 punts per assistir 

al teatre. L'estudi revela dades sobre consum i hàbits culturals com ara les activitats 

culturals més freqüentades pels catalans: el cinema (45,5%); museus i exposicions 

(33,3%); festes tradicionals (30,2%); xerrades i conferències (29,3%), i monuments i 
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jaciments (26,7%). L'estudi també mostra que un 21,6% dels enquestats pertany a 

alguna associació cultural i que un 14,2% hi participa activament. 

CLT S'han presentat els resultats de l'Estudi d'usos lingüístics de la població 

(EULP) de 2013 sobre la Vall d'Aran, segons el qual la transmissió lingüística 

de l'aranès i del català està garantida tot adoptant formes multilingües. Aquest 

fet s'explica per la situació de multilingüisme que es viu en aquest territori, on poden 

distingir-se quatre grups lingüístics: el 45,4% s'identifica amb el castellà; el 21,7%, 

amb l'aranès, el 16,7% amb el català i el 15,7%, amb altres llengües. El 80% de la 

població adulta entén l'aranès i el 55,5% el sap parlar. 

CLT El Departament de Cultura i Catalunya Film Festivals han renovat la 

col·laboració en suport a la subtitulació en català. L'any 2014, la iniciativa va 

permetre subtitular 564 obres cinematogràfiques, 128 de les quals foren 

llargmetratges i 436, curts. En els darrers 4 anys, han estat subtitulats en català 

4.634 films que s'han exhibit als diferents festivals de cinema de Catalunya. El 

conveni de col·laboració amb Catalunya Film Festivals se suma a altres mesures 

impulsades per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de 

Cultura, com l'acord amb CANAL  que va permetre la subtitulació en català de 148 

pel·lícules i 17 sèries, el conveni amb els Cinemes Texas per a la promoció del 

cinema subtitulat en català de 40 pel·lícules i les subvencions per a l'augment de les 

estrenes comercials de llargmetratges subtitulats en llengua catalana, que l'any 

2014 van suposar la subtitulació de 28 films. 

CLT 1 de cada 5 abonats a CANAL+ a Catalunya usa el servei de subtitulació en 

català gràcies a un acord entre l'operadora i el Departament de Cultura que es 

va signar el maig de 2014 amb l'objectiu d'incrementar l'oferta i el consum de 

cinema subtitulat en català. A gener de 2015, el 21% d'abonats a Catalunya, és a 

dir, 68.100 llars, usa de manera regular l'opció de subtitulació en català. Més de la 

meitat dels abonats catalans ja coneixen el servei tot i els pocs mesos que fa que 

està disponible. Canal+ subtitularà en català les 15 sèries i 140 pel·lícules de més 

èxit del 2015, gràcies a l'acord amb el Departament de Cultura. 

CLT El Govern ha atorgat a l'Institut d'Estudis Aranesi el caràcter d'acadèmia de 

l'occità, aranès a l'Aran. El Govern de la Generalitat i el Conselh Generau d'Aran 

han impulsat conjuntament el procés per tal que l'Institut d'Estudis Aranesi tingui el 

caràcter d'acadèmia, tal com preveu la Llei de l'occità, aranès a l'Aran, de l'any 

2010. L'Institut d'Estudis Aranesi va ser creat el 2002. El 2008 li va ser reconeguda 

l'autoritat lingüística sobre l'aranès a l'Aran per acord del ple del Conselh Generau 

d'Aran. El decret aprovat  estén aquesta autoritat a tot Catalunya i dóna el mandat a 

l'Institut per tal que estableixi la normativa lingüística de referència en col·laboració 

amb les entitats acadèmiques, de recerca o culturals reconegudes per les 

institucions públiques. 

CLT La campanya "En català, també és de llei" fomentarà l'ús del català a l'àmbit 

judicial. El Departament de Cultura ha endegat la campanya "En català, també és 

de llei" per tal de fomentar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit judicial. L'acció, feta 

amb la col·laboració del Departament de Justícia, té com a objectiu informar i 

sensibilitzar la ciutadania perquè usi el català en les seves relacions amb el món de 
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la Justícia, i que els professionals del sector el facin servir. La campanya dóna 

continuïtat a les diverses accions que la Generalitat de Catalunya ha impulsat 

aquesta legislatura per promoure l'ús del català en el món jurídic. En aquest sentit, 

destaquen els cinc acords marc que el Departament de Cultura i el Departament de 

Justícia de la Generalitat han signat amb els principals col·legis professionals del 

món del dret: el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, l'Il·lustre 

Col·legi de Notaris de Catalunya, el Consell de Col·legis de Procuradors dels 

Tribunals de Catalunya, el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat 

Mercantil i de Béns Mobles de Catalunya i l'Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats 

Socials de Catalunya. 

CLT El Consorci per a la Normalització Lingüística tanca la memòria 2014 amb 

67.000 inscripcions a cursos presencials de català. En relació als cursos de 

català cal destacar que es van impartir 3.229 cursos presencials que van registrar 

67.465 inscripcions. El 61% dels inscrits són persones nascudes a l'estranger que 

fonamentalment han seguit cursos inicials i bàsics. 

CLT 4.500 persones s'han inscrit als exàmens de català que organitza la Direcció 

General de Política Lingüística. Aquesta xifra de presentats a l'examen suposa 

que finalment ha fet la prova el 71% de les 4.499 persones que s'hi havien inscrit, un 

percentatge considerablement més elevat que el registrat en anys anteriors. En 

canvi, enguany la inscripció als exàmens ha estat semblant a la de l'any passat, en 

què es van inscriure 4.660 persones. L'augment de participació s'ha registrat 

sobretot en els certificats de nivell de suficiència (C1) i de nivell superior (C2). 

JUS Els Serveis Territorials de Justícia de Tarragona han engegat una nova edició 

del Pla de voluntariat lingüístic, fruit de l'Acord marc de col·laboració entre la 

Generalitat i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya. . 

Aquesta iniciativa pretén fomentar la interrelació, la coneixença i el diàleg entre els 

membres dels diversos col·lectius que formen part del Departament de Justícia, de 

l'Administració de justícia i de l'advocacia dels col·legis de Reus i Tarragona tot 

practicant l'ús del català. 

JUS Justícia i Cultura han renovat l'Acord marc amb els principals col·legis 

professionals del món del dret per donar continuïtat a l'impuls de l'ús del 

català als àmbits jurídic i judicial. Les parts facilitaran les eines per aconseguir la 

capacitació en llengua catalana i llenguatge jurídic dels professionals col·legiats, 

facilitar i ampliar la disponibilitat de recursos en català per a actuacions 

professionals, promoure i difondre els drets lingüístics dels ciutadans en relació amb 

l'àmbit jurídic i estendre l'ús del català en l'activitat professional. L'Acord incidirà en 

la pràctica laboral de més de 25.000 professionals: 20.000 professionals de 

l'advocacia, 1.000 procuradors, 440 notaris, 160 registradors i prop de 4.000 

graduats socials. 

JUS S'ha obert una convocatòria per a l'atorgament de 15 places per accedir al 

curs "Programa per a la preparació d'opositors a jutge/essa, fiscal i 

secretari/ària judicial". Les ofereix el Centre d'Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada a persones que tinguin un coneixement acreditat del dret i de la 

llengua catalana, per tal d'afavorir l'arrelament necessari per exercir la seva carrera 
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a Catalunya. 

CLT El Departament de Cultura ha signat un conveni amb PIMEC per fomentar la 

llengua catalana en el sector empresarial. L'acord, d'abril de 2014, vol afavorir la 

integració i la cohesió de la societat civil catalana en l'àmbit laboral i empresarial, i 

garantir els drets lingüístics dels consumidors. 

CLT Cultura i la Diputació de Barcelona impulsen 1.125 hores de formació en català 

en col·laboració amb els centres de promoció econòmica locals. L'acord tindrà 

especial incidència en el món de l'empresa. La Direcció General de Política 

Lingüística, a través del Consorci per a la Normalització Lingüística, durà a terme la 

formació i la Diputació de Barcelona aportarà 86.000 euros al projecte. Així mateix, 

en el marc de l'acord, el Departament de Cultura i el TERMCAT Centre de 

Terminologia duran a terme la traducció de normes ISO/UNE, uns documents d'alta 

utilitat en l'àmbit empresarial. En aquest cas, el conveni hi destina 24.000 euros. 

L'acord és una acció més del programa "Català i empresa. Ja estàs al dia?", que el 

Departament de Cultura impulsa per promoure el català en l'àmbit empresarial.  

CLT Cultura inicia una nova onada d'accions per promoure el català a l'empresa 

amb l'impuls del programa "Català i empresa. Ja estàs al dia?". Dóna suport a 

empreses per incorporar el català en la seva atenció al client, a la documentació i als 

webs corporatius, entre altres mesures. 

CLT Cultura dóna suport a 39 projectes d'empreses per incorporar el català en 

productes i serveis tecnològics i a la traducció d'obres no literàries al català. 

Aquesta línia de subvencions s'emmarca dins el programa "Català i empresa. Ja 

estàs al dia?" que promou la Direcció General de Política Lingüística del 

Departament de Cultura per incrementar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit 

empresarial, fer créixer l'oferta de productes i serveis en català i garantir els drets 

lingüístics dels consumidors. 

CLT La campanya "I tu, jugues en català?", que té per objectiu fer visibles els jocs i 

joguines en català a les botigues especialitzades per tal de fomentar-ne el 

consum i l'ús, ja té 407 establiments adherits. El 2014 el nombre de comerços 

adherits a la campanya va augmentar un 23% respecte del 2013. Enguany s'espera 

que continuï creixent. 

CLT El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), l'Associació Catalana de 

Supermercats i Distribuïdors i la Confederació de Comerç de Catalunya han 

signat un conveni per la campanya 'Al vostre servei' de foment de l'ús del 

català en l'atenció al públic als supermercats. La campanya, amb una vigència 

de tres anys, des la data de la signatura el maig de 2014, té com a objectiu 

desenvolupar accions de sensibilització adreçades a professionals que atenen el 

públic per millorar la qualitat del servei en català. 

JUS S'impulsa el català en l'àmbit de la justícia. La Generalitat oferirà formació i eines 

lingüístiques a més de 25.000 professionals dels àmbits jurídic i judicial. Es 

concedeix una subvenció directa de 10.000 euros a l'Institut d'Estudis Catalans per 

contribuir a les despeses de manteniment i actualització del Diccionari Jurídic 

Català, i 1.200 euros a la Fundació Congrés de Cultura Catalana amb la finalitat de 
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donar suport a l'onzena edició del premi Miquel Casals Colldecarrera que té com a 

objectiu estimular la recerca i publicació d'obres civils dins del marc dels Països 

Catalans. L'Observatori Català de la Justícia publica l'estudi "Criteris per als usos 

lingüístics a l'Administració de Justícia". Aquest estudi complementa el Manual de 

"Bones Pràctiques Lingüístiques a la Justícia" i ambdós tenen l'objectiu de facilitar 

els drets lingüístics dels ciutadans que es relacionen amb la justícia. 

JUS S'ha aprovat el Projecte de decret que regula el certificat de coneixements de 

llenguatge jurídic (nivell J). Aquest té com a objectiu fomentar el coneixement del 

llenguatge jurídic català entre els col·lectius professionals de l'àmbit de la justícia i 

aconseguir fer efectius, així, els drets lingüístics dels ciutadans, recollits a l'Estatut 

d'autonomia de Catalunya. I és que, segons l'article 102 de l'Estatut, el coneixement 

de la llengua ha d'ésser valorat d'una manera específica i singular per obtenir una 

plaça als concursos de trasllat corresponents.   

CLT Les persones que parlen català superen per primera vegada els deu milions. 

Segons l'estudi presentat el 2013 per Òmnium Cultural, la Plataforma per la Llengua 

i l'Institut d'Estudis Catalans, el 72,4% de la població que habita els territoris 

catalanoparlants sap parlar el català. 

CLT L'ús del català a les PIMES arriba al 70% segons un estudi de PIMEC i del 

Departament de Cultura. Les dues organitzacions han fet públics els resultats de 

l'estudi i han acordat el programa d'activitats per promoure l'ús del català el 2013. 

Destaquen, entre d'altres, les següents dades: gairebé el 61% de les empreses 

utilitza habitualment la mateixa llengua que els clients; més del 62% de les 

empreses utilitza almenys el català en la retolació, la documentació interna, i la 

publicitat; i les empreses barcelonines (62,7%) són les que empren menys el català, 

i les gironines (85%), les que més. 

CLT El Cens d'entitats de foment de la llengua creix un 20 % respecte del 2014. El 

Cens d'entitats de foment de la llengua ha assolit enguany les 171 entitats i 

fundacions, la xifra més alta des que es va crear el 2002 i un 20 % superior a la de 

l'any 2014. En total, aquest 2015 s'han incorporat al cens 34 entitats. Aquestes 

dades s'han donat a conèixer en el marc de II Trobada d'entitats de foment de la 

llengua catalana, en què s'ha volgut reconèixer el compromís del teixit associatiu 

amb el català. En aquesta II Trobada hi han intervingut entitats representatives de 

tots els territoris de parla catalana: la Franja d'Aragó, Andorra, Catalunya del Nord, 

l'Alguer, les Illes Balears, el País Valencià i Catalunya. 

CLT El Voluntariat per la llengua ha impulsat més de 80.000 parelles lingüístiques 

en una dècada. El Voluntariat per la llengua és un programa per practicar català a 

través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per 

un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements 

bàsics i vol adquirir fluïdesa. El programa Voluntariat per la llengua ha impulsat 

10.189 parelles lingüístiques el 2014 i ,des de la seva implantació l'any 2003, 

gairebé 92.000. En els últims cinc anys la participació ha consolidat la xifra de 

10.000 participants a l'any. Al voltant del programa, que ha estat reconegut per la 

Unió Europea com una de les millors pràctiques de reforç a l'aprenentatge d'una 

llengua, s'han celebrat 1.406 activitats de dinamització en les quals han participat 
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60.605 persones. 

CLT S'ha constituït el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana. Es va 

constituir formalment el 21 de febrer de 2013. La llengua de signes catalana és 

utilitzada per unes 32.000 persones a Catalunya. Existeixen més de 25.000 usuaris 

oients d'aquesta llengua (familiars, professors, intèrprets, estudiants, etc.) i 

aproximadament més de 7.000 persones sordes usuàries. A més s'ha creat el Premi 

LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana, per reconèixer persones, entitats 

i iniciatives que contribueixen al seu foment, difusió i prestigi. 

CLT El servei de consultes lingüístiques Optimot ha rebut més de 40 milions de 

consultes des del 2011 i, en el període 2010-2014, ha augmentat el nombre 

d'usuaris un 73,46%. Aquest 2015 l'Optimot ha estrenat el perfil de Twitter 

@optimotcat, que en dos dies va assolir 4.000 seguidors. 

CLT El Govern emprèn iniciatives de suport a l'aprenentatge del català a la 

comunitat catalana a l'exterior. Fruit de la col·laboració entre la Secretaria d'Afers 

Exteriors i de la UE i la Direcció General de Política Lingüística, durant els darrers 

anys s'han desenvolupat iniciatives encaminades a reforçar l'aprenentatge del català 

per part de la comunitat catalana a l'exterior, i en especial per portar aquesta llengua 

als més petits, i donar resposta així a les peticions, en aquest sentit, de la Catalunya 

Exterior. Per tal de donar resposta a les famílies que no tenen a prop una Comunitat 

Catalana a l'Exterior, la Direcció General de Política Lingüística ha elaborat, a petició 

de la Secretaria d'Afers Exteriors i la UE, un curs en línia, anomenat "De cap a cap", 

d'aprenentatge del català adreçat a infants i basat en materials que havia elaborat 

prèviament el Departament d'Ensenyament, que ja està a disposició de tothom. 

CLT La Tokio University of Foreign Studies, segona universitat japonesa que 

ofereix estudis de llengua i cultura catalanes amb el suport de l'Institut Ramon 

Llull. La Universitat d'Estudis Estrangers de Tòquio (TUFS), la universitat de 

referència en l'estudi de llengües al Japó, ofereix des del mes d'abril de 2014 un 

programa d'estudis catalans gràcies a un conveni signat amb l'Institut Ramon Llull. 

Això vol dir que ja són dues les universitats nipones que ofereixen docència 

d'estudis catalans gràcies a l'IRL, ja que des de l'any 2010 la Universitat de Hosei 

també compta amb aquest programa. A més, la Universitat d'Osaka ofereix estudis 

de català de manera independent. 

CLT Cultura ha publicat una Guia d'estil per al tractament de mots xinesos en 

català. L'objectiu de la publicació és posar a l'abast dels professionals, les 

institucions i el públic en general criteris clars i consensuats sobre el tractament dels 

termes i referents xinesos en un text en català. La Guia s'adreça especialment a 

periodistes, traductors, intèrprets, acadèmics, bibliotecaris, correctors, editors, 

gestors culturals, lingüistes, mediadors interculturals, redactors, sinòlegs o 

terminòlegs i es complementa amb dos annexos interactius: una taula amb el 

repertori sil·làbic multimèdia i un glossari amb els termes més habituals que 

presenten dificultats. 

CLT Cultura ha creat un espai web dedicat a la toponímia catalana. El nou espai web 

que recull informació d'interès sobre toponímia catalana amb l'objectiu de difondre-la 
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entre la ciutadania i, en particular, entre els municipis, els quals, juntament amb el 

Govern de la Generalitat, tenen atribuïda la competència per a la determinació dels 

topònims, que s'ha de fer d'acord amb la normativa general de la llengua establerta 

per l'Institut d'Estudis Catalans. La toponímia catalana és un patrimoni col·lectiu que 

cal salvaguardar com a part del patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya. 

CLT Generalitat de Catalunya i Govern Basc han signat un conveni de col·laboració 

entre els seus centres de documentació especialitzats en aspectes socials del 

llenguatge i considerats dels més importants de tot Europa: el Centre de 

Documentació (CdD), per part catalana, i HABE Liburutegia, per part basca. 

Mitjançant aquest conveni, s'amplien les relacions de col·laboració entre els dos 

organismes, fet que suposa un augment dels serveis que presten a la ciutadania, 

una optimització de recursos i una millora de processos tècnics per al tractament de 

la documentació especialitzada. El Centre de Documentació de la Direcció General 

de Política Lingüística està especialitzat en sociolingüística, política i planificació 

lingüístiques, dret lingüístic, lingüística aplicada i matèries afins. La biblioteca 

d'HABE se centra bàsicament en plurilingüisme, i tracta especialment els aspectes 

didàctics, sociològics, psicològics i educatius de les llengües. 

CLT Cultura i Catalunya Film Festivals han renovat el conveni amb la finalitat 

d'impulsar la subtitulació en català: en els darrers 5 anys, s'han subtitulat en 

català prop de 900 llargmetratges i 2.700 curts per a la seva exhibició a 

festivals i mostres. Aquesta activitat ha estat possible gràcies un conveni establert 

entre Cultura i la Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de 

Catalunya (CI&VI) ara amb el nom de Catalunya Film Festivals (CFF), per promoure 

la subtitulació en català de productes audiovisuals. El conveni amb Catalunya Film 

Festivals se suma a altres mesures, com l'acord amb CANAL+ per subtitular més de 

100 estrenes de cinema i 11 sèries de ficció d'aquesta temporada i les subvencions 

per a l'augment de les estrenes comercials de llargmetratges subtitulats en llengua 

catalana, que l'any 2013 van suposar la subtitulació de 30 films. 

CLT Subvencions al doblatge i subtitulació de cinema en català. Amb l'objectiu 

d'incrementar les estrenes en català als cinemes, l'oferta s'adreça a les empreses de 

distribució cinematogràfica que realitzin el doblatge o la subtitulació en català de 

llargmetratges en versió original en llengua no oficial a Catalunya i de qualsevol 

procedència. L'any 2014, mitjançant aquesta convocatòria, es va donar suport al 

doblatge i la subtitulació de 50 llargmetratges de 21 distribuïdores de cinema. Així, 

per exemple, gràcies a aquesta convocatòria s'han pogut veure en català pel·lícules 

com ara Agost, Avions, Big Hero 6, DragonBall Z, Els Boxtrolls, Five days to dance, 

L'abella Maia, L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra, Màgia a la llum de 

la lluna, Operació Cacauet i Stand by me Doraemon, entre d'altres. 

CLT Nou decret que completa l'adequació de les proves oficials de català al Marc 

Europeu Comú de Referència. El Govern ha aprovat el nou decret de certificació 

de català amb l'objectiu de renovar la prova de nivell superior de català, coneguda 

popularment com a "Nivell D", per convertir-la en la prova de nivell "C2" i així 

completar l'adaptació del sistema de certificació de català al Marc Europeu Comú de 

Referència (MECR). Les proves que s'han convocat el 2014 ja han incorporat la 
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nova prova de nivell superior. 

PRE El Govern aprova presentar un requeriment d'incompetència davant del 

Govern espanyol pel decret que obliga a pagar els costos d'escolarització 

privada en castellà.  

CLT Cultura impulsa la campanya dels '300 fets de llengua' per ampliar el 

coneixement de la ciutadania sobre els esdeveniments que han afectat la 

llengua catalana al llarg de la seva història. La campanya inclou un joc de taula, 

una cronologia en línia amb els 300 fets més rellevants de la història de la llengua, 

un llibre i un concurs. 

CLT Cultura ha recollit en línia més de 100.000 notícies i articles sobre llengua 

publicats en els mitjans des de l'any 2000. Es tracta del recull de notícies més 

complet que existeix sobre el dia a dia de la llengua catalana del període 

democràtic, i inclou articles de temes rellevants com la unitat de la llengua, el rigor 

normatiu, el model lingüístic educatiu, la preservació dels drets lingüístics dels 

consumidors i molts altres. La base de dades inclou també informació sobre altres 

llengües, especialment l'occità, el basc, el gallec i l'asturià. El fons es complementa 

amb 35.000 articles microfilmats corresponents al període 1980-2000, consultables 

físicament al Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística. 

CLT Treballs de terminologia. El TERMCAT ha publicat "La telefonia al dia", amb motiu 

del Mobile World Congress, que conté una selecció dels termes més rellevants 

associats als telèfons intel·ligents i les tauletes tàctils, amb la definició en català i 

equivalents en castellà, francès i anglès. També s'ha elaborat la 'Terminologia de la 

cronicitat', un diccionari que fixa els conceptes més habituals en la prevenció i 

l'atenció dels problemes de salut crònics.  

CLT Appsencatala.cat, el portal de les aplicacions mòbils en català. Les aplicacions 

mòbils en català ja tenen un lloc de referència a la xarxa. Amb el suport de la 

Direcció General de Política Lingüística, el portal Appsencatalà.cat permet localitzar 

ràpidament i fàcilment qualsevol aplicació mòbil, obtenir-ne informació de qualitat i 

accedir al proveïdor virtual on es pot adquirir o descarregar. S'hi poden trobar tant 

aplicacions per a Android com per a IOS (el sistema operatiu dels IPhone i les IPad). 

Per exemple, ja està disponible Cinema CAT, la primera app de cinema amb dades 

obertes de Cultura. L'aplicació ofereix informació sobre les pel·lícules en cartellera 

en català, tant si són en versió original com doblades o subtitulades. L'app també 

permet veure en quins cinemes s'exhibeixen i fer cerques. 

CLT S'ha presentat el nou programa 'Llegiu i parleu' que reforçarà l'aprenentatge i 

l'ús del català entre els adults. El programa "Llegiu i parleu" neix, gràcies a 

l'impuls pel Departament de Cultura i la col·laboració del Consorci per a la 

Normalització Lingüística, per reforçar l'aprenentatge i l'ús del català entre els 

adults a través de la lectura. El programa està destinat a la població adulta en 

general, i especialment a l'alumnat del Consorci per a la Normalització Lingüística a 

partir del nivell A2, els participants del programa del Voluntariat per la Llengua i els 

participants dels clubs de lectura.  
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CLT La plataforma d'aprenentatge del català Parla.cat arriba als 150.000 usuaris 

inscrits en 5 anys (2008-2013). Parla.cat és una iniciativa d'aprenentatge del català 

en línia del Departament de Cultura a través de la Direcció General de Política 

Lingüística i l'Institut Ramon Llull,  amb la col·laboració del Consorci per a la 

Normalització Lingüística. Durant els seus primers 5 anys de vida, 150.000 usuaris 

s'han inscrit a Parla.cat, amb una mitjana de 80 nous matriculats diaris i amb usuaris 

de 185 països que ja l'han utilitzada en aquest període.  

CLT El nou portal de la Institució de les Lletres Catalanes s'erigeix com a eina de 

referència de la literatura catalana. A finals de 2013, es va presentar el nou portal 

lletrescatalanes.cat que inclou prop de 4.000 entrades d'autors i més de 22.000 títols 

de llibres. El nou portal incorpora la base de dades d'escriptors clàssics i 

contemporanis en llengua catalana, així com noves funcions i serveis. A més, des 

del febrer de 2015, ofereix, en una base de dades oberta a tothom, tots els premis 

literaris en llengua catalana, tant els històrics com els vigents. 

 

Consolidar la projecció exterior de Catalunya, reforçant i racionalitzant l'actual xarxa 
de delegacions 
 

PRE El Govern ha reforçat la seva presència a l'exterior, amb la creació de tres 

noves delegacions a la Santa Seu, Portugal i el Marroc. La delegació davant del 

Vaticà facilitarà les relacions bilaterals amb les autoritats de la Santa Seu. Les noves 

delegacions de Portugal i el Marroc, a banda de facilitar les relacions bilaterals, 

també faran funcions de prospecció en altres països de la Comunitat de Països de 

Llengua Portuguesa i de la Unió del Magrib Àrab. 

PRE El Govern ha aprovat el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2015, que 

té com a eix central l'enfocament estratègic de gènere i basat en els drets 

humans . El document, el primer que es fa d'acord amb la nova planificació 

quadriennal del Pla Director 2015-2018, prioritza la defensa, protecció i garantia dels 

drets humans de les dones i dels drets col·lectius dels pobles. En total, el Govern 

preveu destinar enguany 16,3 milions d'euros a l'Ajut Oficial al Desenvolupament, un 

14% més que el 2014. 

PRE El president Mas va visitar la zona de l'accident d'avió als Alps, amb els 

presidents Hollande i Rajoy i la cancellera Merkel. El president es va interessar 

per les tasques de rescat i va agrair la feina dels membres del dispositiu, tot posant 

de relleu la col·laboració absoluta, excepcional i màxima implicació de les autoritats 

franceses. Es van decretar 3 dies de dol, 25, 26 i 27 de març de 2015, a tot el 

territori de Catalunya. 

PRE El Premi Internacional Catalunya atorgat a Gro Harlem Brundtland i Malala 

Yousafzai en la seva XXV edició (2013) i a Desmond Tutu en la XXVI (2014). El 

jurat ha destacat "la determinació i coratge de les guardonades en la defensa dels 

drets humans". A l'exprimera ministra laborista noruega i exdirectora general de 

l'OMS, G. H. Brundtland, se li valora "la seva capacitat de connectar salut i medi 

ambient, tant amb la prestació directa de serveis com des de l'àmbit polític i 

estratègic" i a la jove pakistanesa "que ha estat "lluitant i jugant-se la vida pels drets 
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humans i, en particular, pel dret a l'educació de les dones en un context molt difícil". 

Pel que fa a l'arquebisbe sud-africà Tutu, premi Nobel de la Pau, el jurat ha destacat 

"la lluita per la justícia social i la millora de les condicions dels oprimits". 

PRE El Govern ha atorgat el Premi Internacional Catalunya a l'antropòloga i 

primatòloga britànica Jane Goodall. Amb aquest premi, s'ha volgut reconèixer 

"tota la trajectòria i la contribució científica" de la Sra. Goodall en un "triple vessant 

analític, empíric i compromès". L'acta del jurat ressalta així mateix "d'una banda, la 

seva transcendental contribució científica, que ens ha dut a una millor comprensió 

de la natura, la cultura i el comportament humans (entre altres coses, en mostrar-

nos que no són fenòmens independents). De l'altra, el reconeixement que aquest fet 

suposa la promoció de la solidaritat dels éssers vius, la sostenibilitat del seu entorn i 

la pau entre els homes mateixos". 

PRE El Govern ha reforçat la seva presència exterior amb la creació de les 

delegacions d'Itàlia i Àustria i la incorporació d'un Representant Permanent 

davant la UE. Amb la figura del Representant Permanent, el Govern eleva el rang 

de la representació de Catalunya a Brussel·les, en un moment que exigeix comptar 

amb una posició política, d'alt rang i directa davant les institucions comunitàries. Les 

noves delegacions, amb seu a Roma i Viena, responen al compromís del Govern de 

consolidar la projecció exterior de Catalunya i d'impulsar la participació de Catalunya 

als organismes internacionals que recull el Pla de Govern. Representaran el Govern 

davant dels executius d'Itàlia i Àustria i altres governs descentralitzats, assumiran la 

interlocució directa amb els països de l'Europa central i de l'est i promouran i 

coordinaran la col·laboració de la Generalitat amb els organismes internacionals 

amb seu en aquests països. 

PRE El Govern impulsa la Llei de la Catalunya exterior, que articularà la relació 

institucional, administrativa i política entre el Govern i els catalans a 

l'estranger. L'Executiu ha aprovat la memòria prèvia de l'Avantprojecte de llei, que 

esdevindrà el marc legal que ha de permetre enfocar de manera integral el fet 

emigratori català. Actualment, la Generalitat té reconegudes més de 130 comunitats 

catalanes de l'exterior, a qui la Secretaria d'Afers Exteriors dóna suport per potenciar 

la promoció i la difusió de Catalunya arreu del món.   

PRE El Govern ha desplegat la Llei d'acció exterior i de relacions amb la Unió 

Europea que no ha estat suspesa pel TC: ha aprovat el decret que regula els 

òrgans de coordinació, participació i seguiment previstos a la Llei (el Consell 

d'Acció Exterior i de Relacions amb la UE, presidit pel president de la 

Generalitat, i la Comissió Interdepartamental).  

PRE El Parlament ha aprovat per majoria la Llei d'Acció Exterior i de Relacions amb 

la Unió Europea. L'objectiu de la llei és enfortir les relacions amb la Unió Europea 

(UE) i avançar envers una acció exterior coherent i eficaç encaminada a posicionar 

els interessos de Catalunya a nivell internacional i reforçar les relacions amb altres 

governs, organismes multilaterals i xarxes de cooperació. A més, la llei fixa com a un 

objectiu bàsic la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes. 

PRE El Govern ha desplegat la Llei d'acció exterior i de relacions amb la Unió 
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Europea que no ha estat suspesa pel TC: ha aprovat el decret que regula els 

òrgans de coordinació, participació i seguiment previstos a la Llei (el Consell 

d'Acció Exterior i de Relacions amb la UE, presidit pel president de la 

Generalitat, i la Comissió Interdepartamental). El Govern ha desplegat la Llei 

d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea que no ha estat suspesa pel TC. 

Ha aprovat el decret que regula els òrgans de coordinació, participació i seguiment 

previstos a la Llei: el Consell d'Acció Exterior i de Relacions amb la UE, presidit pel 

president de la Generalitat, i la Comissió Interdepartamental. 

PRE El Govern ha creat el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior. La 

inscripció al Registre és de caràcter voluntari i s'adreça a les persones que tenen la 

condició política de català d'acord amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia de 

Catalunya. Els tràmits d'inscripció es van obrir el 3 de juny de 2014. 

PRE El Govern ha aprovat el Pla estratègic d'acció exterior 2015-2018 per reforçar i 

donar més coherència a la projecció internacional de Catalunya. El Pla fixa 4 

objectius estratègics: promoure i defensar Catalunya a Europa i al món amb la 

internacionalització de l'economia, la cultura i el coneixement; refermar la vocació 

europeista i mediterrània del país; contribuir als objectius globals de pau, seguretat o 

drets humans, i promoure una diplomàcia més moderna i eficaç que doni suport als 

catalans a l'exterior; també desplega 17 objectius operatius i 143 línies d'actuació 

per ordenar, impulsar i reforçar la política d'acció exterior de la Generalitat i preveu 

mecanismes de seguiment i avaluació per mesurar el grau d'execució de les 

mesures i l'assoliment dels objectius fixats. 

PRE El president Artur Mas explica als mitjans de comunicació internacionals el 

procés català. El cap del Govern ha rebut els participants en el Global Editors 

Network Summit, que ha reunit a Barcelona 500 professionals de primera línia dels 

principals mitjans de comunicació de tot món. Ha definit el procés català de 

"democràtic i pacífic".  

PRE El Govern ha aprovat el Pla director de cooperació al desenvolupament  2015-

2018, que prioritza els drets humans de les dones i els drets col·lectius dels 

pobles. Es tracta del quart pla director de la política pública de cooperació, que fixa 

les prioritats geogràfiques i sectorials i reafirma el compromís de Catalunya amb la 

llibertat, la justícia global i la solidaritat internacional. El Pla s'ha elaborat a partir d'un 

ampli procés participatiu amb tots els actors implicats. 

PRE El Govern ha aprovat el Pla Marroc 2014-2017 per reforçar i impulsar les 

relacions entre els dos països. El Pla defineix cinc grans àmbits de col·laboració: 

les relacions institucionals; la cooperació al desenvolupament; les relacions 

econòmiques; la cultura, les universitats i la recerca, i els catalans d'origen marroquí. 

S'afegeix als plans de treball que Catalunya ja té amb el Quebec, Flandes i el Japó. 

PRE L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), el 

Departament d'Ensenyament i la Federació Catalana d'ONG per al 

Desenvolupament promouen el projecte Regions per l'Educació al 

Desenvolupament Sostenible i Solidari (REDDSO) de la Unió Europea. Els socis 

europeus són les regions de Rhône-Alpes (França), Piemonte (Itàlia) i Malopolska 
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(Polònia) i el projecte REDDSO es basa en la proposta educativa de Catalunya 

d'Aprenentatge i Servei (APS), que combina processos d'aprenentatge escolar i de 

servei a la comunitat. Segons els socis europeus, Catalunya i l'Agència són un 

referent en cooperació descentralitzada i educació per al desenvolupament, tant en 

l'àmbit legislatiu, com en recursos destinats i l'associacionisme de la societat civil. 

PRE Diplocat obre un web amb activitats relacionades amb la festa de Sant Jordi al 

món. El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya ha presentat 

www.Booksandroses.cat per recollir i difondre les activitats que es fan per Sant Jordi 

fora de Catalunya. 

PRE Presentat el Pla Japó 2012-2015. El document, presentat el novembre de 2013, és 

una eina de treball i coordinació que estructura la relació entre institucions catalanes 

i japoneses, i permet el seguiment i l'avaluació de les iniciatives endegades. Es 

preveuen 43 accions de promoció empresarial, captació d'inversions, col·laboració 

turística, mobilitat d'estudiants o intercanvis culturals. El Japó és una prioritat 

estratègica en la política exterior de Catalunya. 

PRE El secretari d'Afers Exteriors ha viatjat al Quebec per renovar el pla de 

cooperació entre ambdós països per al bienni 2015-2017 i fer balanç del Pla de 

Treball 2012-2014.  

PRE El Govern amplia els àmbits geogràfics d'actuació de les delegacions a 

l'exterior per tenir una presència directa en països clau per a Catalunya. La 

Delegació a França estén les seves funcions a Suïssa, la Delegació al Regne Unit 

ho fa a Irlanda, la Delegació d'Alemanya amplia la seva actuació a Àustria i la 

Delegació als EUA ho fa a Mèxic. L'acord dóna compliment a l'objectiu de 

"Consolidar la projecció exterior de Catalunya, reforçant i racionalitzant l'actual xarxa 

de delegacions" del Pla de Govern i es fa aprofitant els recursos existents. 

PRE El Govern subscriu diferents acords amb l'Uruguai vinculats amb la gestió 

ambiental i el desenvolupament sostenible. El Govern ha aprovat subscriure tres 

protocols de col·laboració amb la Intendència de Canelones, la Intendència de San 

José i la Intendència de Montevideo, a l'Uruguai, per impulsar actuacions en l'àmbit 

de cooperació tècnica, científica i innovació tecnològica en diverses àrees 

vinculades amb la gestió ambiental i el desenvolupament estratègic i sostenible dels 

recursos naturals. 

PRE El Govern ha sol·licitat el dictamen previ del Consell de Garanties Estatutàries 

per recórrer contra la Llei d'acció exterior de l'Estat davant del Tribunal 

Constitucional. El Govern considera que determinats preceptes d'aquesta Llei 

podrien ser inconstitucionals en excedir de les competències de què disposa l'Estat 

en matèria de relacions internacionals i també que la nova legislació limita 

indegudament l'autonomia de la Generalitat i la seva capacitat d'impulsar la 

projecció exterior del país.  

PRE El Govern reconeix noves Comunitats catalanes de l'exterior. El Govern ha 

reconegut oficialment les entitats Casal Català de Polònia, Centre Català de Munic, 

Casal Català d'Itàlia, Casal Català a Minnesota, Casal Català d'Irlanda, Centre 
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Cultural Català de Frankfurt,  Casal dels Països Catalans-Tucumán i Casal Català 

de Xangai - Catalan Institute of China com a a noves comunitats catalanes a 

l'exterior. Entre les seves funcions figuren treballar per la promoció de la cultura 

catalana i la projecció de Catalunya  i alhora oferir ajuda als nouvinguts de zones de 

parla catalana. Ja són 135 les comunitats catalanes de l'exterior.  

PRE El conseller de la Presidència va inaugurar el Centre transfronterer d'estudis 

Pau Casals a Prada. És un projecte impulsat per la Universitat Catalana d'Estiu, en 

què han participat la Generalitat de Catalunya, les diputacions de Barcelona, Lleida, 

Girona i Tarragona, els consells insulars de Mallorca i Eivissa, el Consell Regional 

del Llenguadoc-Rosselló, el Consell General del Pirineu Oriental, la vila de Prada i el 

Govern d'Andorra. Ha rebut el suport del Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER), de la Unió Europea a través dels programes INTERREG III a 

França-Espanya 2000-2006 i el Programa Operatiu de Cooperació Transfronterera 

Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2007-2013. El Centre Pau Casals ofereix 86 

places repartides en 24 habitacions, amb un jardí de 5.000 metres quadrats, una 

biblioteca, dues grans aules, una gran sala d'estar i recepció. I tot al peu mateix del 

Canigó, un dels símbols de l'entesa entre els dos vessants de la frontera. 

PRE Signatura d'un conveni de col·laboració entre les diputacions de Barcelona, 

Tarragona, Girona i Lleida per compartir serveis en l'àmbit internacional i 

coordinar l'estratègia europea. L'acord no suposarà cap cost econòmic afegit, ja 

que s'aprofitaran l'estructura i els serveis internacionals que actualment presta la 

Diputació de Barcelona. L'acord representa un pas més en el full de ruta que s'ha 

marcat el Govern per reforçar l'acció exterior en tres àmbits: donar suport a la 

internacionalització de l'economia catalana; donar a conèixer al món la realitat 

econòmica catalana; i traslladar les aspiracions de Catalunya basades en l'exercici 

democràtic del dret a decidir. 

PRE El president ha inaugurat als Estats Units la nova planta de fraccionament de 

plasma de Grifols. El cap de l'Executiu també s'ha reunit amb el governador de 

Carolina del Nord i amb el president del Senat d'aquest estat. Els consellers 

d'Economia, d'Empresa i d'Agricultura van completar el programa previst a Califòrnia 

pel president, que va haver d'escurçar la seva participació per assistir a la 

proclamació del nou rei d'Espanya. 

PRE La Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament han signat un conveni de col·laboració per 

coordinar estratègies, fomentar i millorar la cooperació que es realitza des de 

Catalunya i consolidar l'alineament de posicionaments envers el nou 

multilateralisme i la construcció d'un model de governança democràtica 

global.  

PRE Viatge oficial al Brasil amb objectius econòmics, de projecció de Catalunya i 

culturals. Entre els dies 6 i 11 de juliol de 2013 el President ha visitat diverses 

ciutats del país sud-americà amb l'objectiu d'enfortir les relacions econòmiques i 

institucionals entre tots dos països, acompanyat de directius d'una cinquantena 

d'empreses catalanes. S'ha entrevistat amb els governadors dels estats que ha 

visitat, s'ha interessat pels projectes socials que es duen a terme a les 'faveles' i ha 
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presidit l'estrena de la versió catalana d'un documental sobre el bisbe Casaldàliga. 

També s'ha reunit amb l'expresident Lula da Silva i ha concedit entrevistes als 

principals mitjans de comunicació. 

PRE El Govern ha aprovat el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2014, 

centrat especialment en els drets de les dones, amb un pressupost de més de 

14 milions d'euros. El Pla destina un pressupost de 14.253.256 euros a l'Ajut 

Oficial al Desenvolupament. D'aquests, 6.230.100 euros corresponen a l'Agència 

Catalana de Cooperació al Desenvolupament, principal òrgan executor d'aquesta 

política. Els departaments i organismes de la Generalitat destinaran, al seu torn, 

8.023.156 euros a actuacions de cooperació al desenvolupament i solidaritat 

internacional.  Prop del 69% del pressupost es destina a desenvolupament; un 

27,5% a l'educació al desenvolupament i la resta al Pla director a l'ajut humanitari i 

d'emergència. Les accions de cooperació d'enguany faran especial atenció a la 

defensa dels drets de les dones, objectiu al qual s'hi destina el 30% del pressupost 

de desenvolupament. 

PRE Viatge del president a l'Índia per reforçar les relacions entre aquest estat i 

Catalunya. El viatge, amb l'objectiu de facilitar les relacions comercials i d'inversió 

entre ambdós països, ha tingut lloc del 23 al 30 de novembre de 2013, a les ciutats 

de Delhi, Mumbai, Pune i Bangalore. El president ha anat acompanyat del conseller 

Puig i d'una quarantena d'empreses catalanes dels sectors de l'automoció, biofarma, 

les Tic i el Turisme. Ha mantingut reunions amb diversos membres del Govern indi, 

així com amb representants d'importants empreses d'aquell país. També ha conegut 

de primera mà diversos projectes socials que duen a terme allí ONG's catalanes.  

PRE Viatge oficial del president Mas als EUA. La Generalitat va signar un acord de 

col·laboració amb l'estat de Califòrnia. El president va pronunciar una conferència a 

la Universitat de Columbia, a Nova York, i va mantenir contactes amb inversors 

financers i diversos think tanks del país i es va trobar amb la comunitat catalana de 

la ciutat.  

PRE Reunions amb dignataris de nacions sense estat, Flandes i Gal·les. Amb el 

ministre-president de Flandes, Kris Peeters, van anunciar una missió econòmica 

conjunta de Catalunya i Flandes a l'exterior. Amb el primer ministre de Gal·les, 

Carwyn Jones, Artur Mas va reiterar el compromís amb la política exterior per ajudar 

l'economia, la societat i la cultura catalanes a situar-se al món. Ha analitzat amb el 

primer ministre els processos en què es troben els respectius països pel que fa a 

l'autogovern i ha anunciat que Vueling operarà a partir d'ara amb alguns vols més 

entre Cardiff i Barcelona. 

PRE El Govern aprova un Memoràndum d'entesa amb el Programa de les Nacions 

Unides per al Desenvolupament (PNUD) per promoure la cooperació tècnica 

amb entitats públiques i privades de Nicaragua. El Memoràndum té per objectiu 

promoure la cooperació i posar en valor les experteses de Catalunya vers entitats 

públiques i privades nicaragüenques per contribuir al seu enfortiment institucional. El 

Govern de Catalunya col·labora amb el PNUD des del 2004 i ha finançat actuacions 

a Nicaragua des del 2007. 
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PRE Es fa públic l'Acord marc de col·laboració entre l'Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i la Federació Catalana de Basquetbol 

per impulsar el projecte "Un bàsquet per l'educació i la salut a Kolda" 

(Senegal). Ambdós ens promouen l'esport com a eina per millorar l'educació i els 

hàbits saludables. És la primera vegada que l'Euroleague participa en un projecte a 

l'Àfrica, i per part de l'ACCD, l'acció s'emmarca en un dels seus principals objectius, 

que des del 2011 ha estat la recerca de noves vies de finançament complementàries 

als recursos públics. 

PRE El Govern aprova un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, 

l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i l'Arxiu 

Històric de la Policia Nacional de Guatemala. En virtut del conveni el Govern 

continuarà donant suport tècnic a la recuperació i conservació d'aquest Arxiu, un 

fons documental de l'Arxiu General d'Amèrica Central, procedent de l'extinta Policia 

Nacional de Guatemala. El projecte ha estat una peça clau en els processos 

judicials oberts a Guatemala i contribueix al procés de reconciliació nacional 

mitjançant el suport a la recuperació de la memòria històrica i l'accés a la justícia.  

PRE Es posa en marxa un fons comú per col·laborar en l'emergència de Filipines en 

el marc del Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència. El Govern de la 

Generalitat ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona i al Fons Català de Cooperació 

al Desenvolupament (que representa els ajuntaments catalans) de crear un fons 

comú amb les aportacions econòmiques institucionals per maximitzar l'eficàcia de 

l'ajut. La Generalitat destinarà al fons una aportació econòmica de 250.000 euros 

per donar suport a les ONGs que treballen en aquesta emergència humanitària. 

PRE Els governs català i flamenc han cooperat en la lluita contra la violència de 

gènere i la defensa dels drets de les dones a Moçambic. L'objectiu ha estat 

establir les condicions de la col·laboració per al suport al programa que l'entitat 

moçambiquesa 'Forum Mulher' ha desenvolupat durant els anys 2013 i 2014. 

L'ACCD s'ha ocupat del seguiment, el control i la supervisió de l'esmentat programa i 

ha representat l'Agència de Cooperació Internacional de Flandes (FICA) en el Grup 

de Coordinació de Gènere de Moçambic. FICA ha contribuït financerament al 

programa de Fòrum Mulher amb 340.000 euros durant dos anys (2013 i 2014). 

 

Impulsar la participació de Catalunya als organismes internacionals 
 

PRE El Govern ha creat la Direcció General d'Afers Multilaterals i Europeus per 

impulsar les relacions de Catalunya amb els organismes internacionals. Queda 

adscrita a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.  

PRE Reunions amb mandataris de la Unió Europea. Han tingut lloc dos viatges del 

president Mas a Brussel·les des de l'inici de la legislatura. Ha estat rebut pels 

comissaris de la Comissió Europea Olli Rehn (Afers Econòmics i Monetaris),  Maros 

Sefcovic (Relacions Interinstitucionals i Administració), Lázsló Andor (Ocupació, 

Afers Socials i Inclusió), Connie Heddegard (Acció Climàtica), Cecilia Malmström 

(Interior), Androulla Vassiliou (Educació, Cultura i Multilingüisme), Günther Oettinger 
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(Energia), Stefan Füle (Ampliació i Política Europea de Veïnatge). En total, s'ha 

reunit amb 9 comissaris de la Comissió i també amb el President del Parlament 

Europeu, Martin Schulz, amb aquest al Palau de la Generalitat.  

PRE El president Mas i la directora general de la UNESCO signen un acord a París 

que reconeix competències de Catalunya en l'àmbit d'actuació d'aquest 

organisme. El memoràndum reconeix les competències de Catalunya en l'àmbit 

d'actuació de la UNESCO, tal com es preveuen en l'article 198 de l'Estatut 

d'autonomia de Catalunya. Així mateix, estableix que la UNESCO facilitarà la 

participació de les institucions catalanes a les trobades internacionals liderades per 

aquest organisme i en els seus projectes i programes. Amb aquest memoràndum, 

Catalunya renova les relacions amb la UNESCO per un període de 4 anys, 

prorrogables. 

PRE El Govern ha aprovat la signatura d'un acord amb la UNESCO, que permetrà 

cedir un expert de la Generalitat perquè participi en diversos programes des 

de la seu de l'Organització, a París. El Govern ha aprovat la signatura d'un acord 

amb la UNESCO, que permetrà cedir un expert de la Generalitat perquè participi en 

diversos programes des de la seu de l'Organització, a París 

 

Potenciar l'esport a Catalunya així com el seu reconeixement a nivell internacional 
 

PRE El Govern ha impulsat l'actualització del Cens d'equipaments esportius de 

Catalunya  . Ha autoritzat el Consell Català de l'Esport (CCE) a destinar 235.000 

euros en els propers quatre anys per dur a terme l'actualització amb l'objectiu de 

mantenir una base de dades dels equipaments esportius d'ús col·lectiu que permeti 

avaluar l'evolució de la dotació d'aquests espais esportius a Catalunya i actualitzar el 

Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 

PRE El Consell Executiu ha aprovat cedir a la Universitat Rovira i Virgili (URV) un 

terreny a la ciutat de Tarragona que permetrà ampliar la residència 

universitària i construir el pavelló esportiu Sant Jordi per als XVIII Jocs 

Mediterranis Tarragona 2017. El Govern ha autoritzat constituir un dret de 

superfície gratuït a favor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona d'uns terrenys  

de 7.315,61 m2 situats a l'avinguda del president Lluís Companys de la ciutat, on es 

construiran equipaments esportius dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017. 

L'actuació s'emmarca en el protocol d'intencions signat el mes de juny de 2014 entre 

la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Tarragona, per celebrar els XVIII Jocs 

Mediterranis Tarragona 2017. El Govern referma així el seu compromís amb 

aquesta competició internacional, que serà una oportunitat excel·lent de futur per 

l'impacte positiu que tindrà en la generació d'ocupació, la projecció internacional i el 

desenvolupament econòmic de les comarques de Tarragona i el conjunt de 

Catalunya. 

PRE El Govern ha ampliat fins al gener de 2017 el termini perquè tècnics i 

professionals adaptin les titulacions a la Llei de l'exercici de les professions 

de l'esport. El decret llei aprovat permetrà disposar de més temps per tramitar i 
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aprovar la modificació de la Llei, ara en tràmit parlamentari, que donarà cobertura a 

noves necessitats detectades des que va entrar en vigor el 2008. L'Executiu ha 

considerat necessari i urgent ampliar el període, que finalitzava l'1 de gener de 

2015, per evitar que aquests col·lectius siguin objecte de sancions.  

PRE El Govern ha aprovat l'aportació del 2014 als Jocs Mediterranis de Tarragona 

2017. La subvenció puja a 553.700 euros. El Govern considera que la celebració 

d'aquest esdeveniment esportiu és una oportunitat única per situar Catalunya al món 

a través de l'esport. Prèviament va ser hissada de la bandera dels Jocs, que onejarà 

a la ciutat durant els propers quatre anys. 

PRE El Govern ha encarregat la redacció del projecte de construcció del Palau 

d'Esports de Tarragona per als Jocs Mediterranis 2017. L'Executiu referma així 

el seu compromís amb una competició que permetrà situar Catalunya al món a 

través de l'esport.  

PRE S'ha celebrat la cloenda del II Congrés Català de l'Esport. Es tracta d'una  

iniciativa impulsada pel Govern i els agents del sector esportiu, amb l'objectiu 

d'esdevenir una eina que ajudi a redefinir i rellançar el model esportiu català i a 

projectar Catalunya al món com a país esportiu. 

PRE La Secretaria General de l'Esport destina 1,6 milions d'euros per a 161 

actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, habitabilitat o funcionalitat 

d'equipaments esportius. El Consell Català de l'Esport destinarà els ajuts a 

ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per portar a terme 161 

actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat 

d'equipaments esportius existents. 

PRE El Govern va aprovar el Pla Estratègic d'Esport Universitari de Catalunya, amb 

l'objectiu d'impulsar, donar suport i visualitzar l'activitat física i esportiva a les 

universitats catalanes, en pro del foment d'una pràctica formativa i saludable. 

El pla proposa 16 línies estratègiques i 66 plans d'actuació que han d'ajudar a 

impulsar el model d'esport universitari. 

PRE El Govern atorga una subvenció de 806.000 euros a la Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya (UFEC). Té per finalitat finançar les activitats dutes a 

terme durant l'any 2014. La subvenció es vehicula a través del Consell Català de 

l'Esport. 

PRE S'ha presentat el Pla Estratègic dels Esports d'Hivern a Catalunya (PEEHC). El 

Pla té per objectiu consolidar i incrementar la pràctica dels esports de neu i gel a 

Catalunya, tant pel que fa a l'esport de base com a la tecnificació i l'alt rendiment, 

amb un horitzó de 10 anys. 

PRE El Govern ha posat en marxa un programa per corregir els desequilibris entre 

dones i homes en l'esport. El Programa Dones i Esports 2014-2016 vol fomentar la 

participació i la visibilitat de la dona en l'activitat física i esportiva. 

PRE La Secretaria General de l'Esport i la UFEC han obert cinc Oficines d'Atenció 

als Clubs a tot el territori català amb el suport de les quatre Diputacions 

catalanes. Les Oficines ofereixen assessorament fiscal, laboral, comptable, jurídic i 
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de subvencions públiques als clubs catalans.  

PRE El Govern ha aprovat el Projecte de llei de les professions de l'esport per 

regularitzar la situació dels professionals del sector. El Projecte de llei aprovat el 

gener de 2014 incorpora modificacions per regular l'exercici de les professions de 

l'esport, que actualment es troben en un buit legal. També amplia les possibilitats 

d'acreditar la formació per a l'exercici de diferents professions esportives i determina 

que la Secretaria General de l'Esport estableixi els convenis i els acords 

d'equiparació de professions i competències mínimes amb altres registres d'estats 

membres de la Unió Europea. La modificació adequa a la realitat esportiva de 

Catalunya els requisits que han de complir els professionals de l'activitat física i de 

l'esport. Els canvis legislatius permetran als professionals incorporar-se legalment a 

la vida laboral i accedir al Registre de Professionals de l'Esport.   

PRE Signat el conveni del 2013 entre el CAR de Sant Cugat i el Consejo Superior de 

Deportes (CSD). El conveni es destina a la col·laboració per activitats, 

infraestructures i equipaments, i estableix una aportació estatal al CAR de 2,5 

milions d'euros. El CSD, la Generalitat i el CAR es comprometen a col·laborar i 

donar suport a les ciències de l'esport i als esportistes d'alt nivell, a promoure la 

investigació i el desenvolupament conjunts que donin respostes a les demandes 

dels entrenadors i tècnics que treballin habitualment al CAR i a organitzar cursos de 

formació. Cal destacar que la Unió Europea ha reconegut el CAR de Sant Cugat 

com un exemple de bones pràctiques en la consecució de la 'dual career' dels 

esportistes d'elit, especialment pel fet de fer compatible la formació personal, 

acadèmica i laboral dels esportistes amb l'exercici de l'esport al més alt nivell. 

PRE Reacció a les inspeccions de la Seguretat Social a les entitats esportives 

amateurs. La Secretaria General de l'Esport ha fet reunions al territori amb clubs, 

ajuntaments, federacions i consells esportius per informar-los sobre les inspeccions 

de la Seguretat Social. Han tingut lloc a Girona, Tortosa, Tarragona, Esplugues, 

Sant Cugat del Vallès, la Seu d'Urgell i Alpicat. Al respecte, ha unificat criteris davant 

la problemàtica plantejada i s'ha reunit amb els màxims dirigents de la UFEC, 

l'Associació Catalana de Municipis i les federacions catalanes de Futbol, Bàsquet i 

Natació, les principals afectades.  

PRE Ajuts per a la contractació de personal investigador novell, dins l'àmbit de 

l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport. S'han aprovat les 

bases generals reguladores del procediment per a la concessió i renovació d'ajuts 

per a la contractació de personal investigador novell, dins l'àmbit de l'educació física 

i l'esport i les ciències aplicades a l'esport, destinats a l'INEFC. 

PRE S'ha presentat la primera Enciclopèdia de l'Esport Català. La iniciativa 

d'Enciclopèdia Catalana i del Consell Català de l'Esport recull el fenomen esportiu a 

Catalunya des dels seus orígens fins a l'actualitat. L'obra consta de 5 volums, amb 

més de 20.000 entrades i 6.000 fotografies i ha comptat amb la participació de 130 

autors especialitzats. 

 


