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El Govern distingeix amb la Creu de Sant Jordi 27 
personalitats i 15 entitats 
 

• La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot 
rebre una persona o una entitat per part de la Generalitat de 
Catalunya 

 
• L’acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el dia 21 d’abril al 

Palau de la Generalitat 
 
El Govern ha acordat avui concedir la Creu de Sant Jordi a 27 personalitats i 
15 entitats en agraïment per la seva tasca en la defensa de la identitat i 
personalitat de Catalunya, o, més generalment, en el pla cívic i cultural. El 
Govern ha fet coincidir l’acte de lliurament del guardó durant les dates de 
celebració de la diada de Sant Jordi, i enguany tindrà lloc el proper dia 21 
d’abril, a les 19 hores, al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. 
 
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una 
persona per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el 
1981 (si bé les primeres distincions no es van donar fins l’any següent) amb la 
finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, 
hagin prestat serveis destacats a Catalunya. 
 
 
Les 27 personalitats que rebran la distinció en l’edició d’enguany són: 
 
 
Isak Andic Ermay (Istanbul, 1955): Empresari del sector de la moda. És un 
dels fundadors i el president i principal accionista de Mango, grup català que 
compta amb una xarxa comercial a prop d’un centenar de països. En 
reconeixement a la capacitat de lideratge d’aquest procés d’expansió i per la 
seva contribució a la internacionalització de la nostra economia en el mercat 
global. 
 
Isabel Arqué i Gironès (Barcelona, 1923): Pedagoga. Per la seva destacada 
contribució, des de la ciutat de Lleida, al món educatiu com a fundadora i 
directora de l’Escola Alba, avui integrada a la xarxa pública. Aquest centre, 
durant els darrers anys del franquisme i el període de la Transició, va ser un 
referent de renovació pedagògica, impuls democràtic i  fidelitat al país. 
 
Lluís Barraquer i Bordas (Barcelona, 1923): Metge neuròleg. Pel seu paper 
de referència en el desenvolupament de la neuropsicologia a Catalunya. Autor 
de nombrosos treballs de la seva especialitat, és membre d’honor de les 
societats de neurologia d’una quinzena de països, a més de soci de mèrit de 
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l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i numerari de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 
 
Jaume Canyameres i Cortàzar (Terrassa, 1931): Economista i promotor 
cultural. Per la seva activitat cívica, sobretot pel que fa al món econòmic i 
social i la política local de Terrassa, i per contribuir a diverses iniciatives 
culturals i socials que palesen la seva fidelitat al país. És molt remarcable la 
promoció de creadors rellevants vinculats a l’exili català a Mèxic, com Agustí 
Bartra, Anna Murià, Josep Bartolí o Antoni Peyrí.    
 
Adriana Casademont i Ruhí (Girona, 1958): Empresària. Per la seva 
trajectòria professional al capdavant de la companyia Casademont, SA, de la 
qual és vicepresidenta i consellera delegada. De la mà del seu impuls 
modernitzador, aquesta empresa familiar s’ha convertit en una potent firma 
transformadora de productes càrnics que exporta la seva producció a països 
de diversos continents.   
 
Myrtha/Beatriz Casanova Mederos (L’Havana, Cuba, 1936): Filòloga, docent 
i empresària, d’origen cubà. Per la capacitat de viure intensament el nostre 
temps i de potenciar-hi el paper professional de la dona. Fundadora i 
presidenta de l’Institut Europeu per a la Gestió de la Diversitat, també ha 
presidit la Xarxa Europea de Dones per al Desenvolupament de la Direcció i 
va ser nominada, l’any 1996, al guardó Una Dona per Europa.  
 
Maria Assumpció Català i Poch (Barcelona, 1925): Matemàtica. Per la seva 
tasca científica i la seva activitat acadèmica com a professora universitària 
d’astronomia, física i matemàtiques. L’any 1971 es va convertir en la primera 
dona que ocupà un càrrec d’astrònoma professional al nostre sistema 
universitari. Membre de diversos projectes de recerca, ha representat l’Estat 
espanyol a la Unió Astronòmica Internacional. 
 
Josep Colomer i Maronas (Rubí, 1933): Empresari i promotor cultural. Per 
l’eficàcia de la seva dedicació a la nostra cultura des d’un gran sentit de país. 
Vicepresident d’Òmnium Cultural durant quatre anys, ha promogut La 
Bressola a la Catalunya Nord, l’Orquestra Simfònica del Vallès i el Concurs 
Internacional de Música Maria Canals, esmerçant-hi temps i recursos 
materials per tal d’assegurar-ne bons resultats. 
 
Cristóbal Colón Palasí (Zuera, Saragossa, 1949): Psicòleg i empresari. En 
reconeixement a la positiva tasca que du a terme com a fundador i president 
de la cooperativa La Fageda, de productes làctics. Aquesta empresa de la 
Garrotxa, a través de la integració laboral i social, dóna suport a persones 
amb discapacitat psíquica o trastorns mentals per millorar la seva qualitat de 
vida, tant individual com en l’àmbit familiar.   
 
Josep-Manuel Corrales Recasens (Sant Just Desvern, 1939): Perit 
mercantil. Per la seva activitat econòmica i d’assessoria, singularment com a 
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fundador i president del grup Corrales d’empreses esportives i el grup MRW, 
dedicat a la missatgeria urgent i reconegut per la tasca d’integració 
sociolaboral de persones amb discapacitats psíquiques i físiques. I també per 
la seva dedicació al mecenatge cultural, sobretot en el camp de la música. 
 
Joan Coscubiela i Conesa (Barcelona, 1954): Advocat laboralista i dirigent 
sindical. Per la seva sostinguda defensa dels drets econòmics  i socials dels 
treballadors, singularment com a secretari general, de l’any 1995 al 2008, de 
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Ja des de les darreries del 
franquisme se significà en la lluita per les llibertats i l’afany de construir una 
societat cohesionada i un món més just.  
 
Santiago Dexeus Trias de Bes (Barcelona, 1935): Metge. En reconeixement 
a la seva contribució professional rellevant, amb un nivell d’excel·lència que ha 
significat per a Catalunya situar-se entre els països més avançats en la 
recerca i la pràctica de l’obstetrícia i la ginecologia. I també per l’exemplaritat 
de la seva actitud cívica, que ha promogut sempre la llibertat personal i els 
valors democràtics.   
 
Enric Frigola Viñas (Peratallada, Vulpellac, Baix Empordà, 1946): Periodista. 
En reconeixement a una dilatada dedicació al món de la ràdio, mitjà en el qual 
ha ocupat diversos càrrecs directius en emissores privades i institucionals, a 
més dels que ha tingut a la televisió pública. Al llarg d’una trajectòria inspirada 
per una gran catalanitat, ha defensat la música del nostre país, la indústria del 
sector i la seva presència als mitjans.  
 
Maria Teresa Giménez i Morell (Barcelona, 1928): Directora de cant coral i 
pedagoga musical. Pel conjunt de la seva dedicació al món de la música, com 
a fundadora i directora de diversos cors, professora i autora de llibres de 
pedagogia musical. És una de les persones que, mitjançant el moviment coral 
català, van contribuir decisivament a vertebrar el nostre país després de la 
desfeta franquista. 
 
Juana Martín Martín (Navalonguilla, Àvila, 1952): Treballadora social. En 
reconeixement a la seva valuosa trajectòria a Càritas Diocesana de 
Barcelona, organització de la qual és cap del Programa d’immigració. En 
aquest àmbit, ha destacat per l’impuls de nombroses iniciatives a favor dels 
drets de les persones, basades en l’enriquiment que suposa la diversitat 
cultural i la promoció dels valors humans.   
 
Feliu Matamala i Teixidor (Amer, Selva, 1912): Projectista industrial i 
activista cultural. Per la seva contribució a la llengua i la cultura catalanes, 
singularment amb la fundació a Girona de la Llibreria Les Voltes, de la qual és 
president i administrador delegat. Des dels anys del franquisme ha impulsat 
aquesta i moltes altres iniciatives, que han contribuït a la catalanització de la 
vida gironina i a la consolidació de les llibertats. 
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Ana María Matute Ausejo (Barcelona, 1925): Escriptora. Per la reconeguda 
qualitat de la seva obra narrativa, rara combinació de denúncia social i 
missatge poètic que és ambientada sovint en l’univers de la infància i 
l’adolescència. El seu món literari, líric i sensorial, emocional i delicat, n’ha fet 
una de les primeres autores en llengua castellana. Traduïda a diversos 
idiomes, es troba en possessió de prestigiosos guardons.  
 
José María Murià Rouret (Mèxic DF, 1942):Historiador mexicà, fill d’exiliats 
catalans. Pel conjunt de la seva activitat cultural i acadèmica, una de les fites 
de la qual és la presidència, dels anys 1991 al 2005, de la prestigiosa 
institució d’estudis superiors El Colegio de Jalisco. I també per la tasca 
d’intercanvi entre dues cultures, la mexicana i la catalana, que han establert, a 
partir de la nostra Guerra Civil, lligams ben sòlids. 
 
Manuel Pousa Engroñat (Granada, 1945): Sacerdot i activista, conegut com 
a pare Manel. En reconeixement a la seva lloable dedicació, durant més de 
tres dècades, als sectors més exclosos de la societat. La seva pròpia 
fundació, posada en marxa l’any 2004, dóna suport a entitats, col·lectius o 
persones que realitzen accions per millorar les condicions de vida de la gent 
marginada, singularment en l’àmbit penitenciari.  
 
Josep Maria Pujol i Gorné (Mollerussa, Pla d’Urgell, 1941): Arquitecte tècnic 
i empresari, en reconeixement al conjunt de la seva activitat. Presideix el grup 
Prefabricats Pujol, que aplega més d’una trentena d’empreses vinculades al 
sector de la construcció, i té una influència destacada en el progrés social i 
econòmic de les comarques de Ponent. En aquest àmbit, ha impulsat 
valuoses iniciatives des del compromís amb Catalunya i la seva gent.  
 
Teresa Roca i Formosa (Gavà, Baix Llobregat 1925): Promotora cultural i 
social. Per l’impuls que ha donat a la Fundació Jaume Bofill i la dedicació que 
hi ha tingut des dels seus inicis, en propulsar-la en estreta col·laboració amb 
qui fou el seu espòs, el jurista Josep Maria Vilaseca i Marcet. Actualment, com 
a presidenta fundadora de l’entitat, prossegueix la tasca de contribuir al 
coneixement de la nostra societat i de procurar-ne el progrés. 
 
Joan Sabater Tobella (Barcelona, 1934): Farmacèutic. Per la seva 
prestigiosa trajectòria, que ha combinat la docència i la recerca amb el treball 
en el laboratori. Professor de bioquímica a la Facultat de Medicina de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i membre numerari de les reials 
acadèmies de Farmàcia i de Medicina de Catalunya, també ha dirigit un centre 
d’investigació sobre malalties hereditàries. 
 
Neus Sanmartí i Puig (Barcelona, 1943): Doctora en ciències químiques i 
professora emèrita de didàctica de les ciències. Com a referent d’aquesta 
especialitat al nostre país en els àmbits de l’educació infantil, primària i 
secundària, a més de la formació del professorat. Autora de diversos treballs, 
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de l’any 2002 al 2008 va dirigir l’Institut de Ciències de l’Educació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.   
 
Manuel de Solà-Morales i Rubió (Vitòria, 1939): Arquitecte i urbanista. Per la 
seva activitat acadèmica com a professor i catedràtic d’urbanisme i director, 
del 1993 al 1997, de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. I 
també per la qualitat dels seus projectes en espais públics a la capital 
catalana i diverses ciutats europees. En les seves propostes s’hi ressalta 
sempre la riquesa latent dels àmbits urbans.  
 
Josep Tarragó i Colominas  (Reus, Baix Camp, 1945): Veterinari. Per la 
seva trajectòria, durant vint-i-tres anys, al capdavant de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat i la seva destacada aportació en 
aquest camp. El seu treball ha contribuït amb eficàcia a la modernització del 
sector primari català i ha aconseguit fer de l’IRTA un referent internacional. 
 
Eliana Thibaut Comalada (Vernet, Catalunya Nord, 1928): Cuinera i 
divulgadora de la història de la nostra cuina, en particular la medieval, però 
també de la seva adaptació als gustos moderns. Pel paper bàsic que ha tingut 
en la recuperació de la gastronomia catalana a la Catalunya Nord mitjançant 
els seus llibres i moltes altres activitats. I també per la promoció constant de la 
nostra identitat i el suport a artistes, sobretot de la Nova Cançó. 
 
Suk Man Yu (Suwon, Corea del Sud, 1946): Directiu, d’origen coreà. Per la 
seva destacada tasca d’intercanvi entre les realitats catalana i coreana, amb 
manifestacions com les mostres sobre Gaudí a la ciutat de Pusan o de 
productes catalans a Corea del Sud, a més de l’ensenyament de la nostra 
llengua a universitats del país asiàtic. És igualment valuós el seu suport a la 
publicació del Diccionari català-coreà.  
 
 
Les 15 entitats guardonades amb la Creu de Sant Jordi són: 
 
 
Antic Gremi de Traginers d’Igualada: Entitat que des de l’any 1822, i de 
manera ininterrompuda, ha organitzat a la capital de l’Anoia la festa dels Tres 
Tombs, una de les més arrelades a Catalunya. Per haver contribuït molt 
activament a preservar aquesta tradició, que a Igualada i la seva comarca 
compta amb gran adhesió ciutadana i que com a festa popular va ser 
declarada, el 1981, d’interès turístic.  
 
Caixa d’Estalvis de Sabadell: Com a contribució al cent-cinquantè aniversari 
d’una entitat d’estalvi que és, històricament, la més antiga de Catalunya. A 
més d’una destacada activitat econòmica, participa activament, mitjançant la 
seva Obra Social, en projectes ciutadans a través de la promoció d’un seguit 
d’activitats assistencials, socials i culturals. 
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Casino de Vic: Entitat fundada fa més de 160 anys i que constitueix el segon 
casino més antic de Catalunya. Per la importància del seu paper en l’evolució 
històrica recent de la capital d’Osona i del conjunt de la comarca i la 
contribució a la seva cohesió social. Amb el temps, ha tendit progressivament 
al model d’ateneu cultural adreçat als sectors ciutadans més amplis. 
 
Cos consular a Barcelona: En reconeixement a la representació col·lectiva 
dels estats acreditats diplomàticament a la capital de Catalunya. Amb prop 
d’un centenar de consolats, és la tercera més important del món. Els seus 
membres han contribuït amb eficàcia a la projecció de Barcelona i als 
intercanvis internacionals de l’economia, la cultura, la ciència i la societat 
catalanes. 
 
Esbart Manresà de Dansaires: Secció de l’Agrupació Cultural del Bages que 
enguany commemora el centenari de la seva fundació. És el segon esbart 
més antic del país i té una trajectòria ben remarcable en la preservació, 
recerca, formació i projecció de les danses que integren el patrimoni 
tradicional. També ha contribuït, amb iniciatives de signe divers, a la cohesió 
social de la ciutat de Manresa i la seva comarca.   
 
Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l’Exode: Per la 
seva contribució singular a la memòria històrica mitjançant la transmissió del 
testimoni dels representants de les generacions que van haver d’emprendre, 
l’any 1939, el camí de l’exili. Entre altres iniciatives, l’associació organitza 
cada any una marxa simbòlica de reconeixement i homenatge a l’èxode de 
prop de mig milió de persones.  
 
Fundació Ajuda i Esperança: En reconeixement a la importància dels valors 
humans que són inherents a la seva tasca, dedicada sobretot a la 
programació i manteniment del Telèfon de l’Esperança de Barcelona. 
L’actuació d’aquest servei es basa en la provada eficàcia que comporta que 
les persones puguin expressar els seus sentiments, reduir així el nivell 
d’ansietat i trobar, si s’escau, vies de solució a conflictes.  
 
Fundació Alfonso Comín: Com a contribució al vint-i-cinquè aniversari d’una 
entitat que manté viu el llegat de qui va ser un reconegut polític i pensador 
cristià i marxista. A més de reeditar la seva obra i de dur a terme diverses 
activitats, convoca un premi internacional que ret homenatge a persones i 
organitzacions que són models en valors com la solidaritat, la justícia, la pau i 
els drets humans i dels pobles. 
 
Fundació Carl Faust: Entitat que, d’acord amb el valuós llegat del seu 
fundador, ha mantingut durant sis dècades a Blanes el Jardí Botànic 
Marimurtra, un dels més notables de la Mediterrània. En reconeixement a 
aquesta tasca, que comporta, entre altres activitats, el desenvolupament d’un 
programa ambiciós de recerca científica i de conservació de flora endèmica o 
amenaçada, molt convenient a Catalunya.  



 

 

Acords de Govern . 07.04.2009  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

8 

 
Fundació Catalana Síndrome de Down: Com a contribució al vint-i-cinquè 
aniversari d’aquesta entitat, que té una trajectòria rellevant en la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb aquesta síndrome i altres 
discapacitats intel·lectuals. La tasca de l’organització fa possible la integració 
d’aquestes persones a la societat i l’assoliment del màxim grau de dignitat, 
respecte, autonomia i benestar.    
 
Fundació Joan Miró: Pel reconegut prestigi de la seva tasca d’estudi i difusió 
de l’obra del gran pintor català i universal –de qui l’any 2008 es va 
commemorar el vint-i-cinquè aniversari de la seva mort- i de promoció de l’art 
contemporani. Als seus espais han anat alternant-se les exposicions 
mironianes amb les d’altres referents artístics del nostre temps, a més de la 
producció de creadors més joves. 
 
Gremi de Flequers de Barcelona: Corporació professional que és una de les 
més antigues de Catalunya, amb uns orígens que es remunten al segle XIV en 
unir-se dos gremis precedents. Per la dignificació de l’ofici que representa i la 
tasca de modernització del món de la flequeria, de formació de nous flequers 
artesans i d’introducció de tecnologies avançades en el procés productiu.   
 
Museu Geològic del Seminari de Barcelona: En reconeixement a la valuosa 
tasca científica, en el si de l’Església catalana, d’aquesta institució, fundada 
l’any 1874 i pionera de l’estudi de la geologia al nostre país. Té més de 55.000 
fòssils inventariats i els darrers temps s’ha especialitzat en l’àmbit de la 
paleontologia, sobretot en l’estudi dels invertebrats i els peixos fòssils.  
 
Premi Iluro de Monografia Històrica: Com a contribució al cinquantenari 
d’aquest prestigiós guardó, instituït per Caixa d’Estalvis Laietana. La seva 
convocatòria representa un estímul important per als estudis d’investigació 
històrica sobre Mataró i la comarca del Maresme. La col·lecció de títols 
publicats en el seu marc conforma un corpus valuós com a eina de consulta i 
font de continguts.  
 
Unió Esportiva Sant Andreu: Club de futbol. Es tracta d’una de les nostres 
entitats esportives històriques. En reconeixement a la seva destacada 
aportació al futbol i l’esport catalans i també per haver contribuït des de la 
ciutat de Barcelona, ja durant els darrers anys del franquisme, a la defensa de 
la catalanitat i l’adveniment de la democràcia. 
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El Govern destina 111 milions d’euros a comprar 24 
trens nous de Ferrocarrils de la Generalitat 
 

• Els nous combois permetran afrontar el perllongament de la línia 
Barcelona-Vallès i l’increment de freqüències de pas que 
comportarà la nova cua de maniobres de la Plaça de Catalunya de 
Barcelona 

 
• També s’aprova una subvenció de 500.000 euros per a activitats 

de formació en els sectors del transport i la logística 
 

El Govern ha aprovat aportar un total de 111,5 milions d’euros a Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC) per comprar 24 nous trens que donaran 
servei a la línea Barcelona-Vallès. Els nous trens permetran afrontar el 
perllongament d’aquesta línea a Sabadell i Terrassa, les obres del qual ja 
s’estan executant, i l’increment de freqüències de pas de trens que generarà 
la nova cua de maniobres de la Plaça de Catalunya, a Barcelona.  
 
Els nous trens tindran una llargada de 80 metres, la màxima longitud que 
permeten les estacions de FGC, i permetran optimitzar la capacitat de 
transport. Tindran ample de via internacional, i seran completament 
accessibles, amb un total de 12 portes de doble fulla distribuïdes al llarg del 
comboi. Les distribució de les portes serà la mateixa que la de la darrera sèrie 
de trens, en previsió de la instal·lació de portes a les andanes, una mesura 
que ja s’aplica a l’estació de Provença de Barcelona.  
 
Els trens comptaran amb una capacitat de transport de 240 persones 
assegudes i 490 persones dempeus. L’interior dels combois serà diàfan i 
continu, amb una gran amplitud de pas entre cotxes, amb climatització interior 
i aïllament acústic. Els elements de mobiliari i decoració seran de la màxima 
seguretat i confort, amb grans finestrals per a una visió exterior òptima. Els 
combois comptaran amb sistemes de circulació de seguretat i estaran 
preparats per a la conducció automàtica. Els trens estaran equipats amb 
sistemes d’informació al viatge, senyalització i comunicacions avançats, i 
incorporaran vigilància mitjançant un circuit tancat de televisió amb gravació 
d’imatges en caixa negra i transmissió en temps real via WIFI al centre de 
comandament integrat. 
 
FGC preveu rebre els nous combois en un termini de 3 o 4 anys, un període 
que inclou la construcció dels trens i les proves necessàries per tal de garantir 
la seguretat i la qualitat en el transport. L’empresa pública ja ha posat en 
marxa la licitació per a la compra d’aquests 24 trens, amb una inversió 
aproximada de 181 milions d’euros. En el plec de bases s’han primat els 
aspectes d’innovació tecnològica, així com els factors de respecte al medi 
ambient i d’estalvi energètic. A més, es preveu adquirir uns altres 20 combois, 
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en una segona fase, per tal de substituir els trens més antics que circulen 
actualment a la xarxa d’FGC. 
 
Foment de la formació de transport i logística 
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat destinar 500.000 euros a subvencionar 
activitats de formació en els sectors del transport i la logística. Els destinataris 
dels ajuts seran les associacions, entitats i fundacions sense ànim de lucre 
vinculades al sector del transport i la logística que desenvolupin activitats de 
caràcter formatiu. Els ajuts cobriran fins a un màxim del 90% del cost total 
d’activitats com ara reciclatge i perfeccionament, jornades, cursos de 
formació, conferències, seminaris divulgatius o activitats orientades al 
coneixement de les noves tecnologies i la seva aplicació al sector.  
 
Amb la convocatòria d’aquests ajuts, el Govern pretén contribuir al 
desenvolupament d’un dels sectors estratègics per a l’economia catalana, tot 
potenciant l’oferta formativa adreçada als professionals com a element clau en 
la millora de la seva competitivitat en aspectes com la qualitat, la seguretat i 
les noves tecnologies. 
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El Govern destinarà 10,4 milions d’euros a diverses 
mesures de suport per a les comarques de muntanya 
 

• El gruix de la inversió, 5,5 milions d’euros, s’adreça als ens locals 
per a millores en el paisatge, equipaments i infraestructures 
d’electrificació o d’abastament d’aigua 

 
• 4,4 milions més es destinaran al condicionament de camins rurals 

i de muntanya, i un total de 550.000 euros per tirar endavant altres 
actuacions de desenvolupament local 

 
• El Govern també adquirirà 8 màquines llevaneu per garantir la 

seguretat en el trànsit en cas de nevada o risc de glaçada 
 
El Govern ha aprovat avui diverses convocatòries d’ajuts, amb un import total 
de 10,4 milions d’euros, que tenen per objectiu impulsar la qualitat de vida i els 
projectes de les comarques de muntanya. El gruix dels ajuts, 5,5 milions 
d’euros, està adreçat als ens locals per a millores en el paisatge, equipaments 
i infraestructures d’electrificació o d’abastament d’aigua. Una altra partida, de 
4,4 milions d’euros, es destinarà a subvencionar la millora de la xarxa de 
camins rurals i de muntanya. Per a aquelles actuacions de desenvolupament 
local que no tenen encaix en les línies d’ajuts previstes, el Govern també ha 
aprovat una convocatòria específica per valor de 550.000 euros. 
 
D’altra banda, el Govern també ha donat llum verda a l’adquisició de vuit 
màquines llevaneu, que permetran garantir les òptimes condicions d’utilització 
de la xarxa viària durant l’hivern. La inversió prevista per a aquestes màquines 
és de 2,6 milions d’euros. 
  
5,5 milions d’euros per a la dinamització territorial de les comarques de 
muntanya 
 
Aquesta convocatòria, que s’obrirà properament, vol contribuir al 
desenvolupament econòmic i la millora de la qualitat de vida de la població de 
l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran.  
 
Es subvencionaran les actuacions dels ens locals per al condicionament 
d’equipaments lligats a l’economia productiva, de suport al sector turístic o de 
caràcter social; la millora integral de nuclis; l’ordenació i la valorització del 
paisatge i el medi natural, i la consolidació d’infraestructures d’electrificació i 
abastament d’aigua, presentades pels municipis o pels consells comarcals. 
 
L’ajut no podrà superar el 80% del cost total del projecte i, per al seu 
atorgament, es tindran en compte criteris com el grau d’incidència territorial, la 
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generació de llocs de treball, la contribució a fixar població en els petits nuclis 
rurals i la inclusió de mesures de correcció de l’impacte paisatgístic.  
 
4,4 milions d’euros per a la millora de la xarxa de camins 
 
D’altra banda, s’atorgaran 3,1 milions d’euros a subvencionar actuacions a la 
xarxa veïnal i rural de camins de les comarques de muntanya, com ara la 
millora d’accessos a nuclis, habitatges disseminats i explotacions agràries; 
l’accés a punts d’interès turístic o paisatgístic; la creació i senyalització 
d’itineraris turístics, i el manteniment d’urgència d’aquests camins. 
 
A aquests ajuts s’hi podran acollir els consells comarcals de les comarques de 
muntanya, que executaran aquestes accions de millora sobre la xarxa de 
camins de titularitat municipal. 
 
Aquesta convocatòria de subvencions es complementa amb una altra, dotada 
amb 1,3 milions d’euros, per a la millora de camins de les zones de muntanya. 
En aquest cas, la convocatòria està adreçada als consells comarcals per 
efectuar actuacions en aquells municipis inclosos en alguna zona considerada 
de muntanya. Es tracta dels Altiplans Centrals, el Montsec, el Montseny-
Guilleries-Lluçanès, els ports de Beseit i l’àrea de Prades-Montsant, així com 
12 municipis individualment.  
 
Ajuts per al desenvolupament local  
 
El Govern també ha aprovat destinar 550.000 euros a subvencionar 
actuacions que impulsin el desenvolupament local dels diferents sectors 
d’activitat de les comarques i de les zones de muntanya.  
 
Aquests ajuts estan destinats a consells comarcals i ajuntaments i s'adrecen a 
facilitar actuacions que, per la seva tipologia o pel seu abast territorial, no 
tenen encaix en les altres línies de subvenció.  
 
Així, per exemple, en anys anteriors s'han renovat els abeuradors ramaders a 
la Vall de Boí, en una intervenció pilot d'integració d'activitat econòmica 
i paisatge, i s'han efectuat petites accions de consolidació d'infraestructures i 
equipaments en les zones de muntanya aïllades, a partir de la seva pròpia 
iniciativa d'emfasitzar els interessos comuns d'uns municipis tan distants 
geogràficament. 
 
Renovació de 8 màquines llevaneu 

Així mateix, el Govern també ha aprovat destinar 2,6 milions d’euros a 
l’adquisició, mitjançant el sistema de rènting, de 8 màquines llevaneu 
d’empenta, per a un període de cinc anys. Aquesta maquinària serà utilitzada 
per a la retirada de neu i l’estesa de sal a les carreteres, per tal de garantir 
unes condicions òptimes per al trànsit en cas de nevada o risc de glaçada. 
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Aquestes màquines actuaran en les carreteres adscrites als parcs de 
conservació situats a: Lleida (2), Solsona (1), Tremp (1), Tortosa (1), Berga 
(1), Argentona (1) i Igualada (1). Es tracta de camions de dos eixos i tracció 
total que compten amb un dispositiu que retira la neu fora de la via i amb un 
sistema escampador de sal. Aquestes llevaneus estan dotades de sistemes 
de localització GPS que permeten conèixer en cada moment la seva situació 
al territori i la tasca que realitzen i dirigir-les amb rapidesa en moments 
d’emergència. 

Les tasques de neteja de neu i gel i de prevenció de plaques de glaç formen 
part de les actuacions de vialitat hivernal que es desenvolupen a la xarxa 
viària competència de la Generalitat. Aquestes tasques tenen com a finalitat 
minimitzar els efectes de les nevades i les glaçades.  

Amb la maquinària que ara s’adquireix, la Generalitat compta actualment amb 
82 màquines llevaneu i estenedores de sal, i 52 dipòsits de sal, amb una 
capacitat total de 1.800 tones. 
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El Govern inverteix 3 milions d’euros per impulsar 
millores paisatgístiques i del litoral 
 

• Atorgarà ajuts per realitzar millores en colònies industrials del 
Llobregat i per a la creació i el manteniment de rambles arbrades 

 
• També concedirà subvencions per a actuacions de millora 

paisatgística a municipis costaners 
 
El Govern ha aprovat obrir una convocatòria d’ajuts per un import total d’1,8 
milions d’euros per impulsar la rehabilitació de les colònies industrials del 
Llobregat i per a la creació de rambles arbrades a les ciutats. El Govern també 
ha donat llum verd a destinar 1,2 milions d’euros a finançar actuacions de 
restauració paisatgística en municipis costaners. 
 
Els ajuts per a actuacions de rehabilitació a les antigues colònies industrials 
situades al llarg del riu Llobregat, i a la restauració i creació de rambles 
arbrades s’atorgaran mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. Els ajuts seran, com a màxim, del 50% de l’import dels projectes, i 
es cofinançaran amb els ajuntaments.  
 
Els ajuts de rehabilitació a les antigues colònies industrials estan destinats als 
ajuntaments compresos dins l’àmbit d’influència del Pla director urbanístic de 
les colònies del Llobregat, que pretén consolidar coherentment les 18 colònies 
i fàbriques del riu com a espais de residència, d’activitat productiva o turística i 
de preservació de la memòria històrica. El Pla també pretén posar les bases 
per equiparar amb els pobles el teixit residencial i els equipaments de les 
colònies i consolidar-les com a barris d’un sistema urbà interrelacionat.  
 
Entre les actuacions que podran optar a la convocatòria d’aquests ajuts hi ha 
la millora de l’espai públic de la colònia, la restauració d’edificis d’ús col·lectiu i 
interès patrimonial, la millora paisatgística de les vies d’accés als recintes, i la 
restauració de l’entorn. A l’hora d’atorgar els ajuts es tindran en compte criteris 
com l’exemplaritat de l’actuació que es proposa, la contribució a l’estructuració 
de la colònia com a sistema urbà, l’interès social de l’actuació i la valorització 
d’elements del patrimoni arquitectònic. Fins ara s’han resolt dues 
convocatòries, que han permès atorgar un total d’1,8 milió d’euros en ajuts per 
a la rehabilitació d’aquest patrimoni. 
 
Foment de les rambles arbrades 
 
Pel que fa a la creació de rambles arbrades, es podran acollir a aquestes 
subvencions els municipis que vulguin crear, restaurar o remodelar avingudes, 
rambles i passeigs arbrats, tant al centre dels nuclis urbans com als accessos 
o la perifèria.  
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L’obertura d’una línia d’ajuts dirigida als ajuntaments pretén impulsar la  
implantació de rambles i passeigs arbrats i a facilitar que les avingudes 
existents puguin ser restaurades o remodelades, atès que des del segle XIX 
han esdevingut una de les directrius dels nous creixements urbans.  
 
Per tal d’escollir els projectes beneficiaris es tindran en compte criteris com el 
valor exemplar de l’actuació, la seva funció com a element estructurador del 
teixit urbà, la utilitat com a element de millora urbana en barris degradats i 
l’aprofitament de l’avinguda arbrada per reordenar els usos de l’espai i 
incrementar la seguretat dels vianants. La quantia de l’ajut variarà en funció de 
les dimensions del municipi.  
 
Aquests ajuts emanen de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge a 
Catalunya, que dota les administracions catalanes d’instruments per tal 
d’afrontar els reptes per a la preservació del paisatge, atès que les últimes 
dècades ha sofert, sovint, processos de degradació. L’any passat, es van 
atorgar subvencions per valor de 800.000 euros. 
 
Mantenir el litoral i fomentar el seu ús social 
 
El Govern també ha aprovat destinar 1,2 milions d’euros a ajuts a municipis 
costaners que realitzin actuacions de millora paisatgística. Aquests ajuts 
permetran cofinançar fins al 50% de projectes d’arranjament de camins de 
ronda, accessos al litoral per a vianants i mitjans no motoritzats a les zones 
costaneres, i adquisicions de sòl que serveixin per augmentar el patrimoni 
públic.  
 
També s’hi podran acollir els projectes de reconstruccions de terrasses i 
marges, de millora de la vegetació, de prevenció d’incendis, d’enderroc 
d’instal·lacions il·legals al litoral o d’adaptació paisatgística d’elements 
existents. 
 
Aquesta línia d’ajuts es deriva de les disposicions dels Plans Directors 
Urbanístics del Sistema Costaner (PDUSC). Podran acollir-se a aquest 
finançament els ajuntaments i altres ens locals que vulguin dur a terme 
intervencions de millora en sòls no urbanitzables o sòls urbanitzables no 
delimitats, i en sòls urbanitzables delimitats sense pla parcial aprovat, tal com 
estableixen aquests plans. 
 
Per tal d’escollir els projectes beneficiaris d’aquesta cinquena convocatòria 
d’ajuts es donarà prioritat a l’adaptació de les actuacions als objectius de 
protecció del PDUSC, l’impacte positiu que puguin tenir en el territori, l’abast 
poblacional i el valor paisatgístic, entre altres criteris. Les convocatòries 
resoltes fins ara han permès atorgar un total de 4,5 milions d’euros en ajuts 
per a impulsar actuacions de millora del litoral català. 
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El Govern destina 7,1 milions d’euros a l’electrificació 
rural i a l’ampliació de la xarxa de gas a Catalunya 

 
• Oferirà ajuts per fomentar la connexió dels municipis a les xarxes 

de gas i d’electricitat  
 

• Les subvencions es destinen als ens locals i pretenen millorar 
l’equilibri energètic entre territoris 

 
El Govern destinarà 7,1 milions d’euros a fomentar la connexió dels municipis 
a les xarxes de gas i d’electricitat amb l’objectiu de millorar l’equilibri energètic 
entre territoris. Concretament oferirà subvencions a ens locals per tal que 
s’integrin a la xarxa elèctrica existent, perquè implantin instal·lacions d’energia 
fotovoltaica aïllades, per a l’extensió de les xarxes de gas existents i per 
l’impuls de la construcció de xarxes locals de gas canalitzat a partir de 
dipòsits. 
 
Aquests ajuts s’emmarquen en el Pla d’Electrificació Rural de Catalunya 
(PERC) i el Pla per a la Completa Extensió de la Gasificació de Catalunya 
(PLEGAC). Del total de l’import de la partida, 4,8 milions d’euros corresponen 
al PERC i la resta, al PLEGAC. L’objectiu fonamental d’aquests dos plans és 
contribuir a l’equilibri territorial, i per això la convocatòria dóna prioritat a 
l’electrificació d’habitatges de primera residència i a les explotacions dels 
sectors agrícola, ramader, industrial i de serveis.  
 
El PERC, operatiu des de fa 25 anys, i el PLEGAC, vigent des del 2002, són 
dos elements estratègics en la planificació energètica de la Generalitat de 
Catalunya, recollida en el Pla de l’energia 2006-2015.  
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El Govern signarà un conveni amb l’Estat per impulsar 
les energies renovables  
 

• Amb aquest conveni es diversificaran les fonts energètiques i 
s’avançarà en la reducció del consum de combustibles fòssils  

 
• El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç aportarà 3 milions 

d’euros per aplicar les mesures del Pla d’Energies Renovables 
corresponents al 2009 

 
El Govern ha acordat signar un conveni amb l’Institut per a la Diversificació i 
Estalvi de l’Energia, organisme adscrit al Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, per un import de 3 milions d'euros, per impulsar l'ús de les energies 
renovables a Catalunya. L’objectiu del conveni és diversificar les fonts 
energètiques i avançar en la reducció del consum de combustibles d’origen 
fòssil. 
 
L’Institut Català d’Energia (ICAEN), entitat adscrita al Departament 
d’Economia i Finances, signarà el conveni i gestionarà els seus recursos, que 
tindran com a destí la subvenció d’actuacions en àrees com la solar tèrmica 
de baixa temperatura, la biomassa tèrmica o la instal·lació d’assortidors per a 
biocarburants en estacions de servei i instal·lacions industrials.  
 
El foment de les energies renovables és un dels eixos del nou model energètic 
que el Govern propugna per a Catalunya. En aquest sentit, el compliment del 
Pla de l’Energia 2006-2015 permetrà que les energies renovables suposin el 
9,5% del consum total d’energia primària l’any 2015 a Catalunya, mentre que 
el Pla d’Energies Renovables del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
preveu que el 12,1% del consum global d’energia sigui abastit per energies 
renovables l’any 2010.  
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El Govern inverteix més d’1,2 milions d’euros per 
complementar el nou programa “Viure al Poble”  
 

• El programa beneficia els municipis petits, ja que aquests són els 
més febles demogràficament però amb més necessitats i extensió 
de territori 

 
El Govern ha aprovat aportar 1.250.000 euros per complementar el nou 
programa d’intervenció integral per a pobles i municipis petits, “Viure al Poble”, 
un programa impulsat pel Govern a través del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), que beneficia els pobles i municipis 
petits ja que aquests solen ser els demogràficament més febles però amb més 
necessitats i extensió de territori.  
 
L’aportació aprovada avui permetrà augmentar el percentatge de despesa 
subvencionable als municipis. Aquesta quantitat es correspon a l’aportació per 
al 2009-2012, de manera que aquest 2009 l’import destinat al programa és de 
200.000 euros, el 2010 i el 2011 es dotarà amb 400.000 euros cada any i el 
2012 comptarà amb l’aportació de 250.000 euros per part del Govern.
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El Govern impulsa definitivament la construcció del 
nou Hospital Comarcal de la Garrotxa 

 
• El nou centre renova i amplia els serveis de salut als ciutadans de 

la comarca de la Garrotxa 
 
• El Govern destinarà 45 milions d’euros a la construcció i 

l’equipament del nou centre 
 
El Govern ha aprovat avui una partida de 173,5 milions d’euros per a la 
construcció i el manteniment del nou Hospital Comarcal de la Garrotxa, a Olot. 
D’aquesta inversió, 45,1 milions es destinaran a la construcció i equipament 
de l’hospital, mentre que la resta es dedicaran al seu manteniment fins al 
2037. 
 
L’hospital s’ubicarà en un nou edifici de tres plantes, amb una superfície de 
27.511 m2 a l’avinguda Pla de Dalt de la Vall de Riudaura a Olot, i triplicarà la 
de l’actual Hospital de Sant Jaume, que passarà a ser un centre sociosanitari. 
Amb el nou hospital s'ampliaran considerablement els espais d'urgències, de 
consultes externes i d'hospital de dia, i tornaran a integrar-se les consultes de 
salut mental. A més, disposarà dels últims avenços tecnològics, amb la 
incorporació de nous serveis com ara el TAC (escàner), l'hemodiàlisi i la 
ressonància magnètica.  
Entre altres, el nou hospital podrà oferir els serveis següents:  
 

- Hospitalització (tant de malalts aguts com de mitja estada sociosanitària 
i de salut mental),  

- Consulta externa (52 consultoris, incloent-hi els destinats a l’atenció de 
salut mental i drogodependències; 17 gabinets per a proves 
diagnòstiques i una unitat de rehabilitació funcional) 

- Urgències (17 boxs més 5 boxs monitoritzats i 6 boxs d’observació) 
- Bloc quirúrgic i obstètric (4 sales d’operacions, 3 sales d’operacions de 

cirúrgia major ambulatòria (CMA) i 1 sala de parts) 

- Unitat de cirurgia sense ingrés (UCSI) i hospital de dia (26 boxs) 
- Diagnòstic per la imatge (tres sales de radiologia simple i 

telecomandada, una de tomografia computeritzada, una de 
mamografies, dues d’ecografia i una d’ortopantomografies). 

- Hemodiàlisi (11 monitors i un per a pacients crítics) 

- Hospital de dia sociosanitaris 
- Farmàcia 

- Laboratori clínic i d’anatomia patològica 
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El Govern destinarà més de 17 milions d'euros a 
l'adquisició de vacunes per al 2009 
 

• La vacunació en la salut pública ha permès eliminar els casos de 
poliomielitis, ràbia, diftèria i rubèola congènita, i reduir de forma 
quasi total moltes altres malalties 

 
• Gràcies a les vacunes s’han evitat 35.000 casos anuals d’aquestes 

malalties que afectaven els infants catalans tan sols fa 20 anys 
 

El Govern ha aprovat avui una inversió de 17,6 milions d’euros per a finançar 
part de les campanyes de vacunació durant l’any 2009, tant pels infants com 
pels adults. El tipus de vacunes que s’adquiriran amb aquesta partida són les 
anomenades pentavalents, que engloben les vacunes contra la diftèria; 
tètanus; tos ferina; poliomielitis inactivada i Haemophilius influenzae tipus B 
(una causa important de meningitis bacteriana i  neumònia). A més, es 
compraran també les vacunes contra l’hepatitis B pediàtrica i d’adults; tètanus 
i diftèria en adults (vacuna TD); xarampió, galteres i rubèola (vacuna TV, 
Triple Vírica); hepatitis A pediàtrica; tifus; ràbia i grip. En total, el Govern 
comprarà 2.422.500 dosis d’aquestes vacunes.  
 
L’acord aprovat avui no inclou altres vacunes com les del papil·loma, la 
meningococica, la varicel·la o la pneumococica, que s’adquiriran properament. 
 
35.000 casos menys que fa 20 anys 
 
Les vacunes segueixen sent una de les estratègies de salut pública més 
efectives i eficients a tot el món. A Catalunya, l’efecte de les vacunacions ha 
permès eliminar els casos de poliomielitis, ràbia, diftèria i rubèola congènita, i 
ha reduït en més del 99% els de tos ferina (catarro), xarampió, parotiditis 
(galteres) i rubèola. Això equival a evitar els més de 35.000 casos anuals 
d’aquestes malalties que afectaven els infants catalans tan sols fa 20 anys. 
  
Una part important d’aquest èxit es deu a l’activitat desenvolupada a partir de 
l’any 80 per la Generalitat amb l’assumpció de les competències de salut 
pública. Aquell mateix any es va publicar el primer manual i el primer calendari 
de vacunacions amb l’objectiu d’assolir elevades cobertures vacunals, 
especialment entre la població infantil. Des de llavors, s’han elaborat 3 
manuals i 10 calendaris de vacunacions més, que confirmen la tasca constant 
d’actualització duta a terme en aquesta matèria. 
 
El 98% de la població infantil catalana es vacuna  
 
A Catalunya les cobertures de vacunació són molt altes. Per les dosis de 
primera vacunació es situen al voltant del 98% i per a les dosis de reforç per 
sobre del 90%. Aquest fet ha permès controlar la incidència de les malalties i 
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fins i tot assolir-ne l’eliminació d’algunes. D’aquesta manera, s’ha evitat que 
emmalalteixin no només les persones vacunades, sinó també les que no es 
poden vacunar per presentar problemes de salut que contraindiquen la 
vacunació. 
 
El calendari de vacunacions recomanades de manera sistemàtica actualment 
a Catalunya és aquest: 
  
  

Vacunes Edat 
DTPa (Difteria/Tètanos/Tosferina acel·lular), VPI (Poliomielitis 
inactivada), VHB (Hepatitis B) , Hib (Haemophilius influenzae tipus 
B) , MCC (Meningitis meningocòccica  C conjugada) 

2 mesos 

DTPa (Difteria/Tètanos/Tosferina acel·lular), VPI (Poliomielitis 
inactivada), VHB (Hepatitis B); Hib (Haemophilius influenzae tipus 
B) 

4 mesos 

DTPa (Difteria/Tètanos/Tosferina acel·lular), VPI (Poliomielitis 
inactivada), VHB (Hepatitis B) , Hib (Haemophilius influenzae tipo 
B) , MCC (Meningitis meningocòccica  C conjugada) 

6 mesos 

TV (Triple Vírica, contra el xarampió, les galteres i la rubèola) 12 mesos 
MCC (Meningitis meningocòccica  C conjugada) 15 mesos 
DTPa (Difteria/Tètanos/Tos ferina acel·lular), VPI (Poliomielitis 
inactivada), Hib (Haemophilius influenzae tipus B) 

18 mesos 

TV (Triple Vírica, contra el xarampió, les galteres i la rubèola) 4 anys 
DTPa (Difteria/Tètanos/Tosferina acel·lular) 4-6 anys 
VHA+B (Hepatitis A+B combinada) , VVZ (Varicel·la), VPH (virus 
del papil·loma humà) 

11-12 anys 

Td (Tètanus i Difteria tipus adult) 14-16 anys i cada 10 
anys 

G (Grip) , Pn23 (antipneumocòccica 23-valent). a partir dels 60 anys 
 
 
 



 

 

Acords de Govern . 07.04.2009  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

22 

El Govern aprova el Decret que regula les condicions 
d’habitabilitat dels habitatges 
 

• El decret potencia habitatges més accessibles i flexibles d’acord 
amb els criteris de qualitat i els continguts de la cèdula 
d'habitabilitat que determina la Llei del dret a l’Habitatge 

 
• La normativa fixa el llindar màxim d’ocupació per persona i amplia 

la superfície mínima útil de 30 a 40 m2 
 
• Aposta perquè els habitatges permetin l’accés i la utilització dels 

espais a les persones amb mobilitat reduïda, encara que no 
s’ajustin forçosament als requeriments de l’habitatge adaptat 

 
El Govern ha aprovat avui el Decret sobre condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat, que introdueix diverses novetats respecte 
a la normativa actual amb l’objectiu de potenciar un concepte d’habitatge més 
practicable i adaptable a les necessitats dels seus ocupants i d’evitar-ne una  
utilització anòmala. Entre les mesures més destacades, la normativa 
introdueix l’establiment d’un llindar d’ocupació màxim per habitatge o 
l’ampliació de la superfície mínima útil de 30 a 40 m2.  Amb l’aprovació 
d’aquest acord el Govern compleix amb la revisió exigida per la Llei del dret a 
l’habitatge pel que fa als criteris de qualitat i als continguts de la cèdula 
d'habitabilitat. 
 
El decret té com a com objectiu estendre l’accessibilitat més enllà dels 
habitatges adaptats i fer-ne un referent extensible a tots els habitatges en 
general. En aquest sentit, aposta perquè els habitatges permetin a les 
persones amb mobilitat reduïda l’accés i la utilització de forma autònoma dels 
espais d’ús comú, tot i que no s’ajustin forçosament a tots els requeriments de 
l’habitatge adaptat. Així, la cuina, el bany i els espais de circulació hauran de 
disposar d’una amplada suficient que permeti fer un gir d’un metre vint 
centímetres de diàmetre,  lliure de l’afectació de les portes, i la  dutxa/banyera, 
vàter i rentamans, hauran de tenir una alçada que en faciliti l’accés. En 
aquesta mateixa línia, el decret també especifica que els edificis d’habitatges 
han de disposar d’ascensor sempre que aquest sigui imprescindible per 
convertir en practicables els itineraris des de l’exterior de l’edifici a l’accés a 
cadascun dels habitatges.  
 
Una altra de les novetats del decret és que preveu la possibilitat que els 
espais de les llars siguin flexibles i puguin adaptar-se a les necessitats 
canviants dels seus ocupants. Així doncs, la compartimentació de l’habitatge 
serà lliure, amb l’única limitació que els espais destinats a les habitacions 
puguin independitzar-se i els destinats a cambres higièniques siguin recintes 
independents. 
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Pel que fa la sosteniblitat i l’estalvi energètic, el decret precisa que els 
habitatges han de ser concebuts atenent a l’aprofitament de les condicions 
naturals del clima. En particular, disposaran d’elements arquitectònics que, 
tenint en compte la relació interior-exterior, proporcionin una resposta 
sostenible als requeriments climàtics. 
 
Una eina per fer front a la sobreocupació  
 
El decret també concreta l’estàndard de superfície per persona en els 
habitatges i el seu llindar màxim d’ocupació, amb la finalitat de contribuir a la 
lluita contra una utilització anòmala dels habitatges, com ara la seva 
sobreocupació.  
 
En aquest sentit el decret també especifica com a condicions exigibles que tot 
habitatge nou ha de ser apte per a l’ocupació de dues persones, i ha de 
constar, com a mínim, d’una  estança, una cambra higiènica, un equip de 
cuina, admetre directament la instal·lació d’un equip de rentat de roba, 
preveure una solució per l’assecat natural de la roba, i tenir una superfície útil 
mínima no inferior a 40 m2. 
 

Novetats pel que fa a les condicions d’habitabilitat 
Superfície mínima 

- La superfície mínima augmenta de 30m2 a 40 m2 en el cas dels 
habitatges nous.  

- En el cas dels habitatges usats se segueix fixant un mínim de 20 m2 de 
superfície útil.  

- En el cas dels habitatges construïts abans del 1984 només es 
permeten aquests 15 m2 sempre i quan l’habitatge no sigui transmès. 

 
Elements que composen un habitatge 

- A més de l’estança, la cambra higiènica i la cuina, s’ha de disposar 
d’un espai mínim per a l’emmagatzematge i d’un espai per rentar la 
roba. 

- S’estableixen unes determinades dimensions pel que fa a la cuina, 
cambra higiènica i passadissos. 

 
Alçada mínima 

- L’alçada mínima habitable no s’ha modificat (2,5 m).  
- S’ha modificat l’alçada mínima de la cuina i cambra higiència (que ha 

augmentat 10 cm.)  
- S’ha afegit l’alçada mínima entre forjats (que és de 2,70 deixant així al 

menys 20 cm. per a les instal·lacions diverses que pugin ser 
necessàries. 

 
Dimensions de les habitacions 
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- La dimensió de les habitacions ha augmentat en 4 metres quadrats en 
el cas dels habitatges nous, però no es distingeix en habitació 
individual i doble.  A partir de la segona habitació, les dimensions han 
de ser de 8m2. 

 
Espais per a emmagatzematge 

- Els espais per a emmagatzematge han de tenir unes dimensions 
mínimes específiques i una superfície total en funció del nombre 
d’habitacions de l’habitatge. L’anterior decret no preveu els espais per 
a l’emmagatzematge. 

 
 
Reforç de la cèdula d’habitabilitat 
 
D’altra banda, la revisió de la regulació reforça la cèdula d’habitabilitat com a 
instrument mitjançant el qual s'efectua la comprovació del compliment de tots 
els requisits i n’estableix l’obligatorietat per a tots els habitatges de Catalunya. 
La cèdula manté la vigència de 15 anys.  
 
El decret determina que els habitatges nous, els  reconvertits i els rehabilitats, 
han de disposar de cèdula prèviament a la seva ocupació, la resta de casos, 
és a dir, els habitatges usats o preexistents, caldrà que en disposin quan es 
procedeixi a la transmissió, lloguer o cessió del seu ús.  
 
En el cas de transmissió, el comprador pot eximir al venedor de l’obligació de 
lliurar la cèdula, sempre i quan es tracti d’habitatges usats que hagin de ser 
objecte d’una rehabilitació que permeti el compliment de les condicions 
d’habitabilitat, una excepció que en l’antic decret no es concretava. En 
aquests casos caldrà lliurar un informe d’un tècnic competent que acrediti que 
l'habitatge pot obtenir la cèdula d'habitabilitat, quan compleixi les condicions 
d’habitabilitat previstes en el Decret, després de l'execució de les obres de 
rehabilitació. També amb referència a les cèdules d’habitabilitat, a partir de 
l’entrada en vigor del decret,  serà requisit indispensable que les empreses 
subministradores incorporin una còpia d’aquesta al seu expedient de 
contractació.   
 
Ampliació de competència per a l’atorgament de les cèdules 
 
El decret aprovat avui també preveu que la cèdula d’habitabilitat pugui ser 
atorgada pels ens locals quan s’hagi produït la delegació a favor seu de 
conformitat amb el que diu la Llei de l’habitatge, tot i que l’efectivitat de la 
delegació requerirà que aquesta sigui acceptada per cada ens local interessat. 
Fins ara, aquest document era atorgat exclusivament pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge.  
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El Govern impulsa els mitjans electrònics a 
l’Administració per simplificar els tràmits que han de 
fer els ciutadans 
 

• S’aprova un decret que reduirà el nombre de documents a aportar 
i escurçarà els terminis de resolució 

 
• També es potencia la relació electrònica dins la mateixa 

Generalitat i amb altres administracions 
 
 
El Govern ha aprovat avui el decret que impulsa i desenvolupa els mitjans 
electrònics a l’administració de la Generalitat. L’objectiu d’aquesta norma és 
posar a l’abast de la ciutadania els mitjans electrònics per simplificar al màxim 
la relació amb l’administració i potenciar també la relació electrònica dins la 
mateixa Generalitat i amb altres administracions.  
 
L’aplicació dels mitjans electrònics ha de servir per reduir el nombre de 
documents a aportar i escurçar els terminis de resolució, per la qual cosa 
caldrà fer una revisió dels procediments i els serveis administratius. Es tracta, 
doncs, de facilitar les relacions amb del ciutadà l’administració i garantir la 
seguretat total durant el procés i la privacitat de les dades personals. 
 
Aquest decret estableix el règim jurídic de la utilització dels mitjans electrònics, 
les mesures d’ordenació, impuls i desenvolupament dels serveis electrònics, 
l’impuls a la interoperabilitat i la regulació de la seu electrònica. És a dir, 
ordena el procés de desenvolupament dels serveis electrònics, fixant el paper 
de cadascun dels actors que hi participen i planificant l’estratègia 
d’implantació. A més, la norma fa especial èmfasi en la racionalització i 
transformació dels serveis abans de l’aplicació dels mitjans electrònics, 
mitjançant la simplificació documental i procedimental. 
 
Foment de la relació electrònica entre administracions 
 
Cap administració pot demanar a un ciutadà un document que ja figuri al 
catàleg de dades i documents electrònics. Aquesta capacitat de les 
administracions per compartir la informació de què disposen en aquest catàleg 
conjunt és també un aspecte que regula el decret. Les mateixes 
administracions són les que han de garantir la seguretat i circulació de dades i 
documents i, en aquest sentit, el Govern farà un protocol d’interoperabilitat, 
que determinarà el procediment per requerir i incorporar dades al Catàleg.  
 
Seu electrònica 
 
La ciutadania podrà accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics 
de l’administració de la Generalitat a través d’una seu electrònica, és a dir, 
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una adreça corporativa ubicada al portal www.gencat.cat. El portal, que també 
donarà accés al Diari Oficial de la Generalitat, assegurarà la qualitat de la 
informació, la cerca integrada, la identificació i una comunicació segura, 
l’accés al registre electrònic, les comunicacions, les notificacions i els 
formularis per iniciar els procediments administratius o sol·licitar la prestació 
de serveis.  
 
Registre i signatura electrònica 
 
El registre electrònic de la Generalitat S@rcat, que serveix per rebre i remetre 
sol·licituds i comunicacions, és com qualsevol altre registre de l’administració 
catalana però amb l’avantatge que la tramitació no ha de ser presencial ni ha 
de fer-se dins d’un horari determinat. Admet tot tipus de documents electrònics 
normalitzats d’acord amb els formats preestablerts i tots aquells on s’identifiqui 
l’emissor i el seu destinatari, així com les dades que facilitin la seva tramitació. 
Aquest és un altre dels aspectes que regula el decret.  
 
D’altra banda, tant el DNI electrònic com els certificats idCAT, emesos per 
l’Agència Catalana de Certificació, poden ser utilitzats com a sistema de 
signatura electrònica en les relacions amb les administracions. De la mateixa 
manera, es preveu l’impuls de l’ús de la signatura electrònica per als empleats 
públics amb la finalitat de millorar la gestió i la reducció de tràmits 
administratius. Entre d’altres aspectes, també es regulen els expedients 
electrònics, les notificacions electròniques i la gestió documental i l’arxiu 
electrònic.  
 
En definitiva, el decret vol ser una eina útil per la implantació progressiva de 
l’ús dels mitjans electrònics en les comunicacions, relacions, tràmits i 
prestacions de serveis amb els ciutadans i ciutadanes, així com en les seves 
comunicacions internes i amb altres administracions públiques i institucions. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern subvenciona la construcció d’un centre d’educació especial a 
Mataró 
 
El Govern ha autoritzat al Departament d’Educació a atorgar una subvenció de 
3,3 milions d’euros a l’Ajuntament de Mataró per finançar la construcció del 
centre d’educació especial l’Arboç de Mataró (Maresme). 
  
L’Escola l’Arboç és un centre concertat d’àmbit comarcal especialitzat en 
l’atenció de nens i nenes en edat escolar amb lesió neurològica important. El 
centre pertany a la Fundació el Maresme Pro Persones amb Disminució 
Psíquica, fundació benèfica de tipus assistencial, i el seu objectiu principal és 
l’atenció a persones amb disminució psíquica i a les seves famílies en l’àmbit 
del Maresme. 
 
 
El Govern atorga la concessió definitiva de ràdio municipal als 
ajuntaments d’Alcoletge i de Vilafranca del Penedès 
 
El Govern ha acordat atorgar als ajuntaments d’Alcoletge (el Segrià) i de 
Vilafranca del Penedès (l’Alt Penedès) la concessió definitiva per a la 
prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb 
modulació de freqüència. 
 
L’Ajuntament d’Alcoletge ja disposava des de 2002 de la concessió provisional 
d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal, mentre que 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès posseïa aquesta concessió des de 
1991. Després de l’aprovació del projecte tècnic de les emissores i de la 
inspecció tècnica de les instal·lacions, la Generalitat ha procedit a l’atorgament 
definitiu de les concessions a ambdues ràdios.  
 
 
NOMENAMENTS 
 
El Govern nomena Joan Roca i Acin director general de Recerca, i Jordi 
Cartanya i Solé director del CIRIT, en el marc de la remodelació de l’àrea 
de Recerca  
 
El Govern ha aprovat avui el nomenament de Joan Roca i Acin com a director 
general de Recerca, i de Jordi Cartanya i Solé com a nou director del Consell 
Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT). Aquests 
nomenaments reforcen l’estructura del sistema públic de recerca, i consoliden 
la funció del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica 
(CIRIT) com a òrgan executor de les polítiques d’R+D del Govern, encarregat 
del desplegament del Pacte Nacional per a al Recerca i la Innovació.  
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La reestructuració del sistema de recerca català respon a un dels vuit reptes 
del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, i preveu la posada en 
marxa de dues noves agències: l’una dedicada a la promoció del talent i la 
recerca –que aplegarà l’agència AGAUR, la Fundació FCRI i Ia Institució 
ICREA–; i, l’altra, l’Agència dels centres de recerca (CERCA) –que aglutinarà 
els 42 centres de recerca de Catalunya finançats per la Generalitat–.  
 
Al capdavant de les dues agències de recerca hi haurà científics de reconegut 
prestigi i àmplia experiència en el món de la recerca. En l’agència de promoció 
de la recerca i el talent hi serà l’actual director de la Fundació Catalana per a 
la Recerca i la Innovació (FCRI), Joan Comella; l’actual director de l’AGAUR, 
Joaquim Bosch, i l’actual director d’ICREA, Jaume Bertran Petit. L’agència 
dels centres de recerca tindrà al capdavant el fins ara director general de 
Recerca, Ramon Moreno.  
 
Joan Roca i Acin, nou director general de Recerca 
Joan Roca I Acín (Barcelona, 1950). Doctor en Ciències Biològiques per la 
Universitat de Barcelona, Farmacòleg Preclínic, i especialista en Cirurgia 
Experimental per la Universitat de Saragossa, Joan Roca ha estat cap del 
Departament de Farmacologia Preclínica a diferents empreses del sector 
farmacèutic nacional i també cap de transferència de tecnologia en les àrees de 
Biomedicina, Química i Medi Ambient a la Universitat de Barcelona. Entre 
d’altres càrrecs professionals ha ocupat la vocalia d’indústria de la Secció 
Professional de Biòlegs i ha estat també assessor tecnològic del CIDEM en 
temes d’innovació empresarial. Des de desembre de 2006 i fins l’actualitat ha 
estat director del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació 
Tecnològica (CIRIT). 
 
Jordi Cartanya i Solé, nou director del CIRIT 
Jordi Cartanyà i Solé ( Reus, 1961). Fins ara, director del Programa del Pacte 
Nacional per a la Recerca i la Innovació(PNRI). Doctor en Ciències 
Químiques, ha estat professor i investigador de Bioquímica i Biologia 
Molecular a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i postdoc a la Facultat de 
Medicina del Saint George’s Hospital de la Universitat de Londres. 
Especialista en direcció estratègica d’universitats ocupant diferents llocs de 
direcció a la URV, ha liderat també la posada en marxa dels Parcs Científics i 
Tecnològics del Camp de Tarragona. 
 


