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El Govern aprova el Projecte de llei de prevenció i 
control ambiental de les activitats econòmiques 
 

• La nova Llei permetrà a les empreses abaratir els costos 
econòmics de la tramitació ambiental  

 
• El nou text simplifica els procediments i redueix el cost 

administratiu per a les empreses però sense rebaixar l’exigència 
dels requeriments mediambientals  

 
• Tan sols el 10% de les activitats sotmeses a la Llei necessitaran 

llicència ambiental, la resta s’acolliran al règim de comunicació o 
d’intervenció preventiva 

 
• Refon en una sola norma les directives europees i la legislació 

estatal en matèria de contaminació, avaluació d’impacte ambiental 
i de garantia del dret d’informació i participació pública en matèria 
ambiental 

 
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats econòmiques, que substituirà l’actual Llei 3/98, d’intervenció 
integral de l’Administració ambiental (IIAA). El seus objectius són refondre en 
una sola norma catalana el conjunt de la legislació estatal i europea, i 
simplificar els procediments reduint el cost administratiu que suporten les 
empreses. La Llei podria suposar un estalvi anual aproximat d’uns 178 milions 
d’euros, i se suma així a la resta de mesures destinades a contrarestar els 
efectes de la crisi. 
 
A diferència de l’anterior norma, la nova Llei és exclusivament ambiental. Per 
tal d’agilitar processos, evita la concurrència en àmbits competencials que 
disposen de legislació sectorial pròpia (com salut, incendis o seguretat). A 
més, les diferents administracions no intervenen de manera genèrica en 
àmbits en els quals ja intervé una altra administració competent.  
 
La Llei comporta una simplificació administrativa ja que tan sols el 10% de les 
activitats que consten en els annexos de la Llei han de disposar d’una 
autorització (unes 4.900 instal·lacions) o llicència ambiental (unes 21.600).  
D’aquestes, només el 22% haurà de disposar d’autorització o llicència 
sectorial, segons la matèria (com ara llicències energètiques o mineres), 
quedant així la tramitació integrada en d’altres autoritzacions administratives. 
El gruix de l’estimació de les activitats de la Llei, un 90%, o el que és el 
mateix, unes 235.000 activitats, estaran subjectes al règim de comunicació, i 
no els caldrà sol·licitar la llicència ambiental, o bé s’integraran en la intervenció 
preventiva d’altres matèries.  
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Com que la norma redueix el nombre d’activitats subjectes a llicència o 
autorització ambiental suposa una simplificació dels controls i s’allarguen els 
terminis de la majoria de les activitats. D’aquesta manera, disminueixen els 
costos per a les empreses associats a la tramitació mediambiental. L’estalvi 
anual per a les empreses es valora en 178 milions d’euros, tenint en compte 
que l’estalvi esperat per la modificació dels terminis del control ambiental 
s’estima en 102 milions d’euros, per la modificació dels terminis de revisió i 
eliminació de la necessitat de revisió de les activitats de l’annex II, en 40,6 
milions d’euros, i per garantir el règim de comunicació en les noves 
instal·lacions i modificacions substancials de les existents, en 35 milions 
d’euros. Aquesta Llei suposa una reducció del 5,38% del cost administratiu 
que suporten les empreses a Catalunya. 
 
La responsabilitat en l’obertura dels establiments serà de l’empresa i dels 
professionals, especialment pel que fa al règim de comunicació, als controls 
inicials, i als controls periòdics. La simplificació administrativa en cap cas 
comporta la reducció dels requeriments mediambientals exigibles a les 
empreses. 
 
La simplificació afecta proporcionalment tots els règims d’intervenció segons 
la seva incidència ambiental i social. Per tractar-se d’una intervenció 
ambiental, se simplifiquen els controls i les renovacions de les autoritzacions i 
llicències, evitant la duplicitat d’intervencions sectorials. Els terminis per 
realitzar els controls periòdics s’allarguen i també els de les renovacions 
periòdiques de les autoritzacions en les activitats que ho necessitin. 
 
També es fixen els terminis de resolució de l’Administració, que oscil·len entre 
els 10 mesos per a les activitats amb major incidència ambiental i els 6 mesos 
per a les de mitjana incidència, sotmeses a règim de llicència ambiental. La 
Llei impulsa la tramitació telemàtica dels procediments, d’acord amb el foment 
de l’Administració electrònica que impulsa el Govern. 
 
La Llei té, entre els seus objectius, l’homogeneïtzació dels procediments. 
Unifica i coordina la intervenció de la legislació estatal en matèria de prevenció 
i control integrats de la contaminació (Directiva IPPC) i la legislació estatal 
d’avaluació d’impacte ambiental d’activitats, així com la normativa en matèria 
del dret d’accés a la informació i participació en matèria de medi ambient. En 
aquest context, es predeterminen les activitats que han d’estar subjectes a la 
declaració d’impacte ambiental de manera que s’evita al màxim el 
procediment de “cas per cas” que serveix per decidir sobre si cal sotmetre 
l’activitat o no a la declaració d’impacte ambiental. Es regula de manera 
conjunta per a aquests supòsits l’atorgament de la llicència o autorització 
ambiental i la declaració d’impacte ambiental en un únic procediment. Això 
comporta una major claredat del procediment i facilita una major seguretat 
jurídica. També estalvia la duplicitat d’informació en centrar la informació 
ambiental en l’estudi d’impacte ambiental i no en el projecte tècnic. 
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Les activitats previstes per la nova Llei estan sotmeses a diferents règims 
d’intervenció administrativa, segons la classificació següent:  
 

• Activitats incloses a l’annex I.1. Són les considerades d’alta o molt alta 
incidència ambiental. Estan sotmeses a autorització ambiental i 
declaració d’impacte ambiental, de competència de la Generalitat, com 
ara les petroquímiques o les instal·lacions per al tractament de 
superfícies. 

 
• Activitats de l’annex I.2. Són aquelles que estan sotmeses a 

autorització ambiental i declaració d’impacte ambiental que simplifiquen 
la tramitació de l’autorització. Es fa innecessària la consulta prèvia a la 
declaració d’impacte ambiental. És el cas de les activitats de fabricació 
de ciment d’entre 200 i 500 tones diàries o les granges de més de 300 
vaques de llet. 

 
• Les incloses a l’annex I.3 gaudeixen d’un règim simplificat de declaració 

d’impacte ambiental, sense necessitat d’autorització ambiental, que es 
tramita conjuntament amb el tràmit d’autorització per raó de la matèria 
objecte de l’activitat. En aquest grup, hi figuren activitats com les 
extractives o les eòliques. 

 
• Les activitats de l’annex II són de mitjana incidència ambiental. Estan 

sotmeses al règim de llicència ambiental municipal. Se simplifica la 
intervenció de la Generalitat, augmentant l’agilitat de tramitació i 
reduint-ne el temps. Algunes de les activitats considerades de mitjana 
incidència ambiental són les de fabricació de pintures o les adoberies. 

 
• L’annex III inclou un nombre ampli d’activitats d’escassa o moderada 

incidència ambiental (la majoria de les petites i mitjanes empreses) que 
estan sotmeses únicament al règim de comunicació als ajuntaments 
com, per exemple, els hotels de fins a 400 habitacions, els tallers 
mecànics, o els centres d’assistència primària. A aquestes activitats no 
els caldrà, com fins ara, una llicència ambiental, sinó que l’obertura de 
l’establiment s’efectua amb el certificat i l’acta d’obertura de l’activitat 
favorable. 

 
• Finalment, l’annex IV inclou les activitats de pública concurrència, 

subjectes a la regulació d’espectacles públics i activitats recreatives, 
que no estan subjectes a una llicència ambiental específica, sinó que 
s’integra la intervenció preventiva en aquestes matèries (com soroll, 
fums o vibracions) en la llicència d’espectacles públics i activitats 
recreatives. Se simplifica la intervenció sense renunciar a les garanties 
ambientals. 

 



 

 

Acords de Govern . 10.02.2009  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

 
L’elaboració i la tramitació de la Llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats s’ha fet d’acord amb el Pla de mesures per a la facilitació de tràmits 
a l’activitat econòmica i empresarial i la simplificació administrativa, aprovat 
pel Govern el mes de juliol de 2007. El seguiment d’aquest Pla s’ha inclòs en 
la revisió de l’Acord estratègic 2008-2011 per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.  
 
Aquesta és una Llei de procediment que ha seguit un ampli procés 
d’informació pública i en la qual han participat tots els sectors implicats. El 
Govern ha acordat avui demanar a la Mesa del Parlament la tramitació pel 
procediment d’urgència, fet que reduiria els tràmits parlamentaris a la meitat.  
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Com afecta la llei a les empreses catalanes 

La llei estableix bàsicament 3 règims d’intervenció: 

o Autorització ambiental: s’aplica a activitats amb alta o molt alta 
incidència ambiental. Està subjecte a normativa comunitària. Inclou la 
Declaració impacte ambiental. Competència Generalitat. 

o Llicència ambiental: s’aplica a activitats amb incidència ambiental 
mitjana. Competència Ajuntaments. 

o Comunicació: s’aplica a activitats amb baixa incidència ambiental. 
Control a posteriori de l’activitat. Es comunica l’inici d’activitat als 
Ajuntaments. 

Per algunes activitats l’informe ambiental s’integra en l’autorització sectorial: 
energia eòlica i fotovoltaica, llei espectacles, etc. 

 

 

Avantatges de la llei 
 

• Es limita només a aspectes mediambientals. No s’aplica a activitats 
afectades exclusivament per la normativa d’incendis: dipòsits o 
emmagatzematges de mercaderies no perilloses, garatges (públics o 
privats), aparcaments, etc. 

 
• Es garanteix i s’amplia el funcionament del règim de comunicació. 

S’ha ampliat en 30 activitats més respecte a la situació actual entre 
inclusió de noves activitats i ampliació de llindars. 

 
• S’ha eliminat la necessitat de revisió per a les activitats de l’annex II i 

s’han allargat els terminis de revisió per les de l’annex I i els terminis 
de control periòdic per les activitats de l’annex II. 

 
• S’integra la declaració d’impacte ambiental en l’autorització ambiental. 

 
• S’han reduït càrregues administratives com: simplificació per al titular 

en matèria de control inicial, s’ha integrat l’informe ambiental en 
procediments sectorials (cas activitats subjectes a la llei d’espectacles 
públics, la producció energia eòlica i solar fotovoltaica i l’activitat minera), 
es redueix la documentació a presentar, ús de mitjans telemàtics per la 
presentació de la documentació etc. 
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El Govern autoritza una línia d’avals de fins a 500 
milions per finançar el capital d’empreses catalanes 
 

• La iniciativa és una de les 61 mesures impulsades pel Govern per 
fer front a la crisi i facilitarà liquiditat a les empreses catalanes per 
garantir la seva activitat ordinària 

 
• Els avals es concediran a les companyies que demostrin la 

viabilitat del seu projecte empresarial 
 

• S’avalaran operacions de finançament per un import d’entre 0,5 i 2 
milions d’euros, amb un termini màxim de tres anys 

 
El Govern ha autoritzat avui la posada en marxa d’una línia d’avals de fins a 
500 milions d’euros per part de l’Institut Català de Finances (ICF), destinada a 
facilitar liquiditat a les empreses catalanes. Aquests avals serviran de garantia 
perquè les entitats bancàries financin el capital que garanteix l’activitat 
ordinària d’aquelles empreses que, tot i poder acreditar la seva viabilitat, no 
poden accedir a finançament bancari a causa de la manca de liquiditat en els 
mercats financers.  
 
L’objectiu és finançar l’anomenat capital circulant, el que es destina a matèries 
primes, productes elaborats, crèdits, etc. i assegurar així l’activitat ordinària 
d’aquells projectes empresarials viables en termes de producte i mercats, i 
que actualment tenen problemes conjunturals de tresoreria.  
 
Aquests avals cobriran noves operacions de finançament per un import d’entre 
0,5 i 2 milions d’euros, garantiran fins al 70% del principal de l’operació 
avalada i tindran un termini màxim de tres anys. Hi podran accedir aquelles 
empreses amb domicili social i centre de treball a Catalunya que acreditin la 
seva viabilitat econòmica i financera per dur a terme la seva activitat ordinària, 
per a la qual cosa l’ICF podrà demanar un informe previ si ho considera 
adient.  
 
A l’hora de concedir els avals, l’ICF també tindrà en compte, més enllà del risc 
i de la viabilitat, altres aspectes com ara el fet que es tracti d’empreses del 
sector industrial o auxiliars, la seva localització territorial o la intensitat en mà 
d’obra. Els avals seran efectius davant d’aquelles entitats bancàries que hagin 
signat un conveni de participació amb l’ICF.  
 
Aquesta actuació forma part del paquet de 61 mesures que ha impulsat el 
Govern per dinamitzar l’economia catalana, i complementa l’oferta de 
finançament que l’ICF ha posat en marxa per tal de donar suport a les 
empreses catalanes. Així, entre altres mesures, l’ICF posarà a disposició de 
les companyies catalanes avals per valor de 1.500 milions d’euros per a la 
titulització d’actius aquest 2009; ampliarà fins a 300 milions d’euros la línia 
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ICFcrèdit, especialment dirigida a les pimes, i ha llançat al mercat la línia 
ICFcreixement empresarial, que està dotada amb 150 milions i té com a 
objectiu contribuir a la consolidació de projectes empresarials. 
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El Govern destina més de 177 milions al finançament 
d’onze centres de recerca 

 
• Els nous contractes programa permetran augmentar el 

finançament dels centres de recerca un 11’6%  
 
• El Govern continua dotant de finançament estructural els centres 

de recerca catalans que ja són potència internacional en els 
camps de la biomedicina i les ciències de la salut 

 
• L’any 2010 hi haurà 41 centres de recerca a la Xarxa de Centres de 

Recerca de la Generalitat de Catalunya, 14 més que a l’any 2005 
 

El Govern ha aprovat avui la signatura dels contractes programa d’onze 
centres de recerca catalans, els quals rebran un total de 177,6 milions d’euros 
fins al 2013. Aquest finançament inclou un important increment d’un 11,65 % 
en les seves aportacions, en la línia del que estableix el Pacte Nacional per a 
la Recerca i la Innovació firmat el passat 21 d’octubre.    
 
El Govern continua dotant així de finançament estructural els centres de 
recerca catalans que s’han convertit en potència internacional en els camps 
de la biomedicina i les ciències de la salut. La despesa de la Generalitat en 
R+D+I a Catalunya s’ha duplicat en els darrers 5 anys i l’any 2010 hi haurà 41 
centres de recerca a la Xarxa de Centres de Recerca de la Generalitat de 
Catalunya, 14 més que a l’any 2005. 
 
Els contractes programa amb els centres de recerca volen optimitzar la gestió 
dels recursos disponibles i plantejar nous objectius i reptes a mitjà i llarg 
termini. Són, a més, instruments que serveixen per al desenvolupament dels 
centres de recerca, per a la planificació estratègica, per a la gestió d’aquestes 
infraestructures i també per a la millora de la qualitat científica i tecnològica, i 
de la competitivitat internacional. La llista següent inclou la totalitat dels 
contractes programa aprovats avui i el finançament que hi aporta la 
Generalitat.  
 
 

Centre 
Aportació 

Generalitat al nou 
c. programa 

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, 
IDIBAPS 25.193.000 € 

Centre de Regulació Genòmica, CRG 58.708.650 € 
Institut de Física d’Altes Energies, IFAE 4.840.000 € 
Institut Català d’Investigació Química, ICIQ 30.400.000 € 
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, CTTC 13.830.000 € 
Institut de Ciències Fotòniques, ICFO 21.840.000 € 
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Centre d’Estudis Demogràfics, CED 2.619.224 € 
Centre de Recerca en Economia Internacional, CREI 5.495.000 € 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica, ICAC 6.383.631 € 
Centre de Recerca Matemàtica, CRM 4.961.955 € 
Institut d’Estudis Espacials de Catalunya IEEC 3.402.589 € 
TOTAL 177.674.049,85 €  
 
 
La majoria d’aquests centres (IDIBAPS, CRG, IFAE, CTTC, ICFO, CED, 
CREI, CRM i IEEC) estan situats a la demarcació de Barcelona. Els dos 
restants -ICIQ i l’ICAC- es troben a la demarcació de Tarragona. Tots els 
contractes programa són per al període 2007-2012; excepte en el cas del 
Centre de Recerca Matemàtica i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya. El 
període dels contractes programa per a aquests dos centres és entre el 2008 i 
el 2013.  El finançament que reben aquests 11 centres de la Generalitat 
representa una mitjana del 47% del pressupost total dels seus ingressos. 
 
El finançament dels centres de recerca està inclòs en el Pla de Recerca i 
Innovació de Catalunya (PRI) amb la finalitat de potenciar-los i amb l’objectiu 
que puguin competir amb èxit internacionalment i aprofitar les possibilitats que 
s’obren en el marc del nou Espai Europeu de Recerca. 
 
Els contractes programa van en la direcció del Pacte Nacional per a la 
Recerca i la Innovació, que pretén que en els propers anys Catalunya realitzi 
un esforç creixent per ampliar la base del coneixement i la capacitat 
investigadora; tot amb l’objectiu d’apropar-se progressivament als països 
capdavanters en qualitat científica i en producció científica per habitant.  
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El Govern inverteix 17,9 milions en grans ampliacions 
de 10 centres educatius 
 

• Les noves construccions oferiran 2.000 places escolars més per 
donar resposta a l’increment en la demanda d’escolarització 
d’alguns municipis 

 
El Govern ha aprovat avui invertir 17,9 milions d’euros per a fer grans 
ampliacions a 10 centres educatius, que oferiran 2.000 places escolars més 
per donar resposta a la demanda creixent d’escolarització de diversos 
municipis.  
 
Les ampliacions es faran mitjançant un nou procediment  que consisteix a 
ubicar una nova construcció en el solar del centre escolar. Aquest mètode 
redueix de 12 a 6 mesos el temps de construcció dels centres, de manera que 
els nous equipaments estaran a punt per l’inici del curs 2009-2010. Amb 
aquestes ampliacions es dóna resposta a l’increment de la demanda 
d’escolarització que han viscut alguns municipis en els darrers mesos. Les 
noves construccions estaran enllestides per començar el proper curs, és a dir, 
en la meitat del temps previst fins ara.  
 
Les ampliacions es realitzaran als centres següents:  
 

- CEIP Josep Boada de Badalona: És un centre d’educació infantil i 
primària d’una línia (una aula per curs) que passarà a tenir dues línies. 
Es construirà un nou edifici amb 4 noves aules de Primària. El 
pressupost previst és de 700.000 euros. 

 
- CEIP Lola Anglada de Badalona. És un centre d’educació infantil i 

primària d’una línia que passarà a tenir dues línies. Es construirà un 
nou edifici amb 6 noves aules. El pressupost previst és de 1.400.000 
euros.  

 
- IES Esteve Terrades de Cornellà de Llobregat. És un centre amb 3 

línies d’educació secundària obligatòria, 2 línies de batxillerat i cicles de 
Formació Professional. Es construirà un nou edifici amb 9 aules que 
permetrà que el centre passi a tenir 4 línies d’ESO. El pressupost 
previst és de 1.750.000 euros.  

 
- CEIP Suris de Cornellà de Llobregat. És un centre d’una línia que 

passarà a tenir-ne dues. Per això es construirà un nou edifici amb 9 
aules. El pressupost previst és de 2.062.500 euros.  

 
- CEIP La Carpa de L’Hospitalet de Llobregat. És un centre d’educació 

infantil i primària de dues línies que passarà a tenir-ne tres. Es 
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construirà un nou edifici amb nou aules. El pressupost previst és de 
2.062.500 euros.  

 
- CEIP Enxaneta de Terrassa. És un centre de dues línies incompletes 

(una aula per curs més algun curs que compta amb dos grups), que 
passarà a ser un centre de tres línies. Per a poder construir el nou 
edifici, que inclourà 9 aules més, s’ha afegit al centre un solar adjacent 
de 2.200 metres quadrats que es sumen als 6.066 metres quadrats que 
ja tenia el centre. El pressupost previst és de 2.062.500 euros. 

 
- CEIP Marquès i Casals de Terrassa. És un centre de dues línies que 

passarà a tenir-ne tres. Es construirà un edifici aulari amb 9 aules. El 
pressupost previst és de 2.062.500 euros.  

 
- CEIP Mercè Rodoreda de Santa Coloma de Gramenet. És un centre 

d’una línia d’infantil i primària que passarà a tenir-ne dues. El 
pressupost previst és de 2.062.500 euros.  

 
- CEIP El Cim de Teià. És un centre de 2 línies que passarà a tenir-ne 

tres. Es construirà un edifici amb 5 aules i un gimnàs. El pressupost 
previst és de 1.662.500 euros.  

 
- IES Joaquim Bau de Tortosa. És un centre de 5 línies d’ESO i 3 de 

Batxillerat, a més d’un cicle de Formació Professional d’Hosteleria. Es 
construirà un edifici amb 5 aules que servirà per donar resposta a 
l’increment d’escolarització d’una banda i a l’ampliació del cicle formatiu 
d’Hosteleria de l’altre.  

 
Juntament amb les dotacions previstes per a cada un d’aquests centres, 
també és prevista una dotació d’1.100.00 euros per a la redacció dels estudis i 
projectes.  
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El Govern destina 23,5 milions d’euros a subvencions 
a les famílies en matèria d’educació  
 

• Subvenciona amb 3,2 milions d’euros les activitats extraescolars 
que organitzen els ajuntaments i les Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes 

 
• També finança l’escolarització de nens de 0 a 3 anys a les escoles 

privades i de nens en situacions socioeconòmiques desfavorables 
i la contractació de personal de menjador, esbarjo i transport de 
centres concertats d’educació especial 

 
El Govern destinarà 23,5 milions d’euros a serveis a les famílies durant el curs 
2009-2010. Avui ha aprovat la convocatòria de subvencions per al 
finançament de les activitats extraescolars que organitzen els ajuntaments i 
les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes. Aquestes activitats tenen una 
dotació de 3,2 milions d’euros, dels quals 1,4 milions es destinen a les 
activitats organitzades per les AMPAS i 1,8 milions a les organitzades per als 
ajuntaments. 
 
El Govern també ha aprovat una nova partida pressupostària de més de 5 
milions d’euros per al finançament de l’escolarització de nens en situacions 
socioeconòmiques desafavorides en llars d’infants públiques de 0 a 3 anys, i 
ha autoritzat una línia de subvencions de 9,3 milions d’euros per a 
l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys en centres de titularitat privada sense 
finalitat de lucre per al curs 2009-2010. 
 
D’altra banda, el Govern també destinarà 5,7 milions d’euros per a la 
contractació del personal responsable dels serveis de menjador, esbarjo i 
transport dels centres educatius concertats d’educació especial.  
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El Govern impulsa les obres del tram est de la variant 
sud de Lleida i de la variant de les Borges del Camp 
  

• Els treballs del tram est de la variant sud de Lleida comportaran 
una inversió de 38,5 milions d’euros  

 
• La variant de les Borges del Camp tindrà 2 quilòmetres i 

discorrerà, entre l’N-420 i la C-242, per l’oest del nucli urbà 
 
El Govern ha donat impuls avui a dues actuacions de millora a la xarxa viària 
de Ponent i a la del Camp de Tarragona. Es tracta del desdoblament i 
perllongament cap a l’est de la variant sud de Lleida i de la construcció de la 
variant de les Borges del Camp. El Govern ha aprovat l’ocupació urgent dels 
béns i drets afectats per aquestes dues obres, que sumen una inversió total 
de 45,5 milions d’euros.  
 
Variant sud de Lleida 
 
La Generalitat ha projectat el perllongament en forma d’autovia de la variant 
sud de Lleida, amb l’objectiu de tancar amb l’A-2 una anella viària d’alta 
capacitat al voltant de Lleida, en un esquema recollit al Pla d’Infraestructures 
del Transport de Catalunya.  
 
Les obres que ara el Govern impulsa consisteixen en el desdoblament de la 
variant i en la seva prolongació fins a connectar-la amb l’LL-11. Els treballs, 
adjudicats per un import de 38,5 milions d’euros, començaran la propera 
primavera i tindran un termini d’execució de 33 mesos.  
 
Així, aquesta actuació permetrà, d’una banda, ampliar la carretera existent 
dels dos carrils de circulació que té actualment a quatre carrils, i, de l’altra, 
perllongar-la dels 4,5 quilòmetres actuals fins als 8,4 quilòmetres, en direcció 
nord-est, fins a enllaçar amb l’LL-11.  
 

• L’eixamplament de la variant es durà a terme a partir de la calçada 
actual i s’adaptaran els enllaços existents: enllaç amb l’LL-12 (autovia 
de penetració a Lleida des de l’AP-2), la C-230a (carretera 
d’Albatàrrec), amb l’L-702 (des del barri de la Bordeta fins a Artesa de 
Lleida), i amb la C-13 (cap a Balaguer).  

 
• El perllongament de la variant s’inicia amb un enllaç direccional inicial 

amb la C-13 (de continuïtat de la C-13 cap al seu antic recorregut i de 
connexió cap al nou tram de la variant sud). D’altra banda, es preveu 
un enllaç amb l’N-240 format per una rotonda a diferent nivell, sota el 
tronc de l’autovia.  
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Les obres inclouran la formació de calçades laterals entre aquest enllaç amb 
l’N-240 i l’accés a la CIM Lleida. A la zona de la CIM, es construirà un pas 
inferior per a connectar-la des de les calçades laterals. Finalment, la variant 
connectarà amb l’LL-11, en una rotonda ja existent que actualment connecta 
amb un camí cap a Alcoletge i que també s’adaptarà.  
 

 
 
 
El tram de connexió entre l’LL-11 i l’A-2 es definirà conjuntament amb el 
Ministeri de Foment per a garantir-ne la compatibilitat amb el desdoblament de 
l’N-240 entre Montblanc i Lleida. Finalment, cal indicar que la Generalitat té en 
fase d’informació pública el perllongament de la variant sud de Lleida cap a 
l’oest.  
 
Variant de les Borges del Camp, al Baix camp 
 
La C-242 és una carretera de la xarxa comarcal que uneix  l’N-420, abans 
d’arribar al nucli de les Borges del Camp, Alforja, Ulldemolins, la Granadella i 
Torrebesses. En el tram entre Alforja i les Borges del Camp, la C-242 registra 
un trànsit d’uns 4.700 vehicles diaris, de mitjana, amb un 5% de vehicles 
pesants. 
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La construcció d’una variant a les Borges permetrà evitar el trànsit de pas per 
l’actual travessera de la C-242 i connectarà directament amb la carretera N-
420. Així, aquesta actuació comportarà una millora significativa en la mobilitat 
en aquest entorn i alleugerirà del trànsit de pas l’interior de la població. Les 
obres, que compten amb un pressupost de 7 milions d’euros, es preveu que 
comencin abans de l’estiu vinent i tinguin una durada de 18 mesos.  
 
La variant tindrà una longitud de 2,1 quilòmetres i discorrerà per l’oest del nucli 
urbà. La via projectada està formada per dos carrils de 3,5 metres d’amplada i 
vorals d’1 metre d’amplada cadascun. El traçat s’iniciarà a l’N-420, sobre la 
qual es preveu una rotonda d’uns 100 metres de diàmetre. Aquesta rotonda 
donarà servei en el futur a la variant de Riudecols que construirà el Ministeri 
de Foment. A  partir de la rotonda,  es crearà  un ramal de connexió 
sensiblement paral·lel a l’N-420 en direcció cap a Riudecols, que tindrà uns 
600 metres de longitud.  
 
Els primers 300 metres de la variant abasten el terme municipal de Botarell i 
se superposen a un camí ja existent. A continuació, la variant entra al terme 
de les Borges del Camp i discorre per l’oest, entre el nucli urbà i la zona 
muntanyosa  de les Costes (Cim de la Bruguera).  
 
En el seu recorregut, la variant dóna continuïtat a diversos camins mitjançant 
passos a diferent nivell, com és el cas del camí d’accés a la urbanització Els 
Domenges. D’altra banda, la via projectada creua la riera d’Alforja a través 
d’un pont de 100 metres de longitud. La variant finalitza a l’actual C-242, al 
nord del nucli urbà de les Borges del Camp, amb la qual enllaça mitjançant 
una rotonda de 50 metres de diàmetre exterior.  
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El Govern construirà tres noves depuradores que 
milloraran el sanejament al Vallès Oriental i la Selva 
 

• Aquestes noves instal·lacions podran donar servei a 4.600 
habitants i suposaran una millora sanitària i mediambiental de les 
lleres de la conca del riu Tordera 

 
• També s’impulsa la connexió dels sistemes de sanejament de Sant 

Pere Pescador i l’Armentera amb l’estació depuradora d’aigües 
residuals de l’Escala 

 
 
El Govern ha impulsat avui obres de millora del sanejament d’aigua a les 
comarques del Vallès Oriental, la Selva i l’Alt Empordà. Aquestes obres 
compten amb una inversió total de 8,6 milions d’euros.  
 
Les comarques del Vallès Oriental i la Selva milloraran el sanejament de 
l’aigua mitjançant la construcció de les depuradores i col·lectors en alta dels 
municipis del Montseny, Terrafortuna, al terme municipal de Vidreres, i 
Fogueres de Montsoriu, al municipi de Riells i Viabrea. El Govern invertirà 
prop de 2,4 milions d’euros en aquestes actuacions, que comportaran una 
millora sanitària i mediambiental important de les lleres de la conca del riu 
Tordera. 
 
Concretament, es preveu la construcció de tres estacions depuradores 
d’aigües residuals de Terrafortuna, per un import d’1,45 milions d’euros; a 
Fogueres de Montsoriu, per valor de 442.339 euros; i de Montseny, per un 
import de 481.660 euros. Les obres tractaran, globalment, un cabal màxim de  
921 m3/dia, que pot donar servei a una població de 4.606 habitants i també 
possibilitaran la construcció de més de 2.900 metres de col·lectors en alta.  
 
Aquestes actuacions aportaran una important i imprescindible millora tant 
sanitària com mediambiental de les lleres de la conca del riu Tordera. 
L’entrada en funcionament de les obres projectades permetrà la recollida i el 
tractament adient dels cabals d’aigües residuals esmentats i possibilitarà el 
seu retorn al medi en les condicions de qualitat necessàries. 
 
6 noves estacions de bombament a l’Alt Empordà 
 
El Govern ha impulsat també avui les obres que connectaran els sistemes de 
sanejament de Sant Pere Pescador i l’Armentera amb l’estació depuradora 
d’aigües residuals de l’Escala, a l’Alt Empordà. L’actuació comporta la 
instal·lació de sis estacions de bombament que impulsaran l’aigua i de setze 
quilòmetres de col·lectors que la conduiran fins a la depuradora de l’Escala. 
També es preveu instal·lar, a l’Armentera, un col·lector que reculli l’aigua de la 
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pluja per tal que no es barregi amb les aigües residuals, un retorn d’aigües 
tractades i l’extensió de 7 quilòmetres de canonada.  
 
Aquestes actuacions possibilitaran la recollida i el tractament dels cabals 
d’aigües residuals dels nuclis de Sant Pere Pescador i l’Armentera. D’aquesta 
manera, s’aconseguirà una important millora sanitària i mediambiental de la 
conca del riu Fluvià. La durada estimada per a l’execució de les obres 
previstes en el present projecte és de nou mesos, a comptar des de l’ocupació 
física dels terrenys. 
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional el 
jaciment arqueològic del Molí d’Espígol (Urgell) 
 

• Les restes són visitables i estan considerades entre les més 
importants de Catalunya per conèixer la història dels ibers 

 
El Govern ha aprovat avui declarar bé cultural d’interès nacional, en la 
categoria de zona arqueològica, el jaciment del Molí d’Espígol, situat en el 
terme municipal de Tornabous (Urgell). L’acord aprovat avui pel Govern també 
delimita la zona arqueològica i inclou com a objecte de protecció els béns 
mobles vinculats al jaciment.  
 
El Molí d’Espígol està situat a poc més d’un quilòmetre al nord-oest del nucli 
urbà de Tornabous. El jaciment consta de dues àrees: la urbana, on es troben 
les restes visibles i visitables, i l’àrea suburbana, que s’estén fins al nord, més 
enllà de les muralles de l’oppidum (poblat fortificat). Es considera un dels 
oppidum d’època ibèrica més importants de Catalunya, tant des del punt de 
vista científic com patrimonial, per l’excepcionalitat i rellevància de les restes 
conservades, la monumentalitat i la complexitat de les estructures 
constructives i la intel·ligibilitat i capacitat de museïtzació. 
 
Els orígens de l’assentament se situen en un moment final de la primera edat 
de ferro, tot i que es considera que a partir de la segona meitat dels segle VI 
aC (Ibèric Antic) el jaciment va adoptar pràcticament la seva fesomia actual. 
Durant els segles IV a III aC, el jaciment va assolir el seu moment àlgid i va 
ser abandonat cap a l’any 200 aC, com a conseqüència de la segona Guerra 
Púnica, les revoltes ilergetes d’Indíbil i Mandoni i la consolidació del poder 
romà. 
 
L’any 1919, la Mancomunitat va promoure l’estudi de les restes, sembla que 
per iniciativa de Josep Puig i Cadafalch. El Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, actual propietari dels terrenys on es troba el jaciment, hi ha 
dut a terme diverses intervencions.  
 
Gestionat pel Museu d’Arqueologia de Catalunya, el jaciment forma part de la 
xarxa d’espais patrimonials visitables a Catalunya a través de la Ruta dels 
Ibers. Disposa d’un centre d’interpretació, construït el 1983 per la Direcció 
General del Patrimoni Cultural. 
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El Govern i el Ministeri de Ciència i Innovació signen 
un conveni per a la contractació estable 
d’investigadors 
 

• El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa rebrà més de 8 
milions d’euros per a la incorporació estable d’investigadors, 
mitjançant el programa I3 

 
 
El Govern ha aprovat avui la signatura d’un conveni amb el Ministeri de 
Ciència i Innovació per incentivar la incorporació estable al sistema públic de 
recerca de professors investigadors espanyols i estrangers amb una 
trajectòria investigadora destacada. L’acord s’emmarca en el Programa 
d’incentivació de la incorporació i intensificació de l’activitat investigadora 
(Programa I3), que es desenvolupa mitjançant la signatura de convenis anuals 
específics.  
 
En virtut d’aquest conveni, el Govern rebrà del ministeri 8.320.000 euros, que 
es destinaran a consolidar 65 places d’investigadors creades el 2008. En els 
propers dies s’obrirà el termini perquè les universitats i centres de recerca 
presentin les sol·licituds, i els recursos s’adjudicaran abans de l’estiu. 
  
El conveni estableix com a àmbits de recerca preferents els corresponents a 
totes les àrees científiques i tecnològiques, en especial les referents a la 
recerca bàsica o fonamental, sota criteris de qualitat i excel·lència. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern atorga una concessió definitiva de ràdio municipal a 
l’Ajuntament d’Hostalric 
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament d’Hostalric la concessió definitiva 
per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques 
amb modulació de freqüència. 
 
El consistori ja disposava des de 1994 de la concessió provisional d’una 
emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Després de l’aprovació 
del projecte tècnic de l’emissora i de la inspecció tècnica de les instal·lacions, 
la Generalitat ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió.  
 
NOMENAMENTS 
 
El Govern nomena Joan Xirau i Serra nou secretari de Relacions amb 
l’Administració de Justícia 
 
El Govern ha aprovat avui el nomenament de Joan Xirau i Serra com a nou 
secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia. 
 
Joan Xirau, nascut a Barcelona l’any 1956 i llicenciat en Dret per la Universitat 
de Barcelona i Màster en Direcció Pública per Esade, ha exercit des de 
febrer de 2004 i fins a l’actualitat, com a Director del Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada del Departament de Justícia.  
 
A més, des de l’any 1983, ha ocupat diversos càrrecs al Departament de 
Justícia, el Departament de Medi Ambient, el Departament de Governació i 
Administracions Públiques i a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
 
Membre de la junta directiva de l’Associació Catalana de Gestió Pública, Joan 
Xirau ha format part dels comitès organitzadors de diferents congressos en 
l’àmbit de la Gestió Pública i la Justícia, i ha participat com a conferenciant i 
ponent en diverses activitats de l’àmbit judicial.  
 
El nou secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia substitueix 
Àngels Vivas, que ha ocupat aquest càrrec des del febrer del 2007 i que ha 
cessat a petició pròpia.   
 
El Govern nomena Roser Bach i Fabregó com a nova directora del 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) 
 
El Govern ha aprovat avui el nomenament de Roser Bach i Fabregó com a 
nova directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
(CEJFE). Roser Bah, nascuda a Barcelona i llicenciada en Dret, és magistrada 
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de la secció Tercera Penal de l’Audiència Provincial de Barcelona des del 
1998. 
 
La nova directora va ingressar a la carrera judicial el 1989 i ha estat jutgessa 
de primera instància i instrucció a Gavà, Sant Feliu de Llobregat i L’Hospitalet 
de Llobregat, i jutgessa de vigilància penitenciària a Lleida.  
 
Roser Bach coordina, a més, el programa per a la preparació d’opositors a 
jutge, fiscal i secretari al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
des del novembre de 2005. Fa dos anys que és membre del consell rector del 
CEJFE i de la comissió pedagògica de formació inicial de l’Escola Judicial del 
Consejo General del Poder Judicial.  
 
D’altra banda, la nova directora és professora dels màsters de Dret Penal de 
la Universitat de Barcelona i del Campus del Col·legi d’Advocats de Barcelona.  
 
El Govern nomena David Elvira nou director general de Recursos 
Sanitaris 
 
El Govern ha aprovat avui el nomenament de David Elvira nou director general 
de Recursos Sanitaris, en substitució d’Assumpció Benito.  
 
Nascut a Barcelona l’any 1974, és llicenciat en Economia i Empresa per la 
Universitat Pompeu Fabra, màster en Economia Aplicada per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i doctorand per la mateixa universitat. Actualment és 
professor associat de la Universitat Pompeu Fabra i professor de postgrau en 
gestió sanitària a la Universitat Oberta de Catalunya., i des del gener del 2007, 
és el cap de Gabinet d’Informació i Estratègia del Gabinet de la Consellera de 
Salut.  
 
Ha desenvolupat activitats de recerca en l’àmbit de l’avaluació econòmica de 
serveis sanitaris tant a d’Institut Municipal d’Investigacions Mèdiques de 
Barcelona com a l’Hospital de la Vall d’Hebron de la mateixa ciutat. També ha 
estat investigador convidat per les Universitats de Kyoto i Keio (Japó).  
 
Gran part de la seva activitat professional l’ha desenvolupada com a consultor 
en gestió sanitària, planificació i avaluació econòmica de fàrmacs i serveis 
sanitaris. Ha participat com a consultor i assessor en diferents projectes de 
consultoria finançats per organismes nacionals i internacionals i ha coordinat 
la direcció tècnica de l’Instituto Edad&Vida. 
 
En l’àmbit de l’Administració pública ha desenvolupat tasques de coordinació 
dels Sistemes d’Informació del Departament de Salut i ha dirigit l’Oficina 
Intradepartamental de Gestió de Projectes del Departament. 
 


