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El Govern aprova la modificació de la Llei de 
carreteres per ordenar els traspassos de la xarxa 
viària local a les Diputacions  
 

• El text atorga la gestió de la xarxa viària local a les Diputacions, 
mentre atribueix a la Generalitat la titularitat de la xarxa bàsica i 
comarcal 

 
• El nou document limita la instal·lació de publicitat als trams de 

travessera urbana, per millorar la seguretat i garantir la 
preservació del paisatge 

 
 
El Govern ha acordat avui modificar la Llei 7/1993 de carreteres per tal de 
normalitzar la titularitat de la xarxa viària local. Amb el canvi aprovat avui, les 
Diputacions o els ens supramunicipals que les puguin substituir assumiran 
exclusivament les funcions i competències de la xarxa de carreteres local que 
la Llei reservava fins ara a la Generalitat, mentre que aquesta gestionarà la 
xarxa bàsica i comarcal. 
 
La modificació de la Llei serveix per regularitzar la situació del traspàs de 
titularitats de les carreteres i adapta així els convenis ja fets els darrers anys 
amb les Diputacions de Lleida, Tarragona i Barcelona per formalitzar aquests 
traspassos. Fins ara,  la situació no estava clarament regulada perquè en 
alguns casos, la Generalitat havia continuat gestionant, en la pràctica, 
carreteres de la xarxa local, mentre que les Diputacions havien mantingut la 
titularitat d’algunes vies comarcals.  
 
El nou text permetrà a més agilitzar els canvis de titularitat de la xarxa de 
carreteres del territori quan es produeixin modificacions en la funcionalitat de 
les vies a partir de les diferents actuacions realitzades al territori. La 
modificació aprovada avui també adequa la normativa als principis recollits per 
les Directrius Nacionals de Mobilitat del 2003 i el Pla d’Infraestructures del 
Transport Terrestre. 
 
Titularitat i publicitat 
 
La modificació de le Llei de Carreteres, que el Govern ha aprovat avui, 
estableix una sèrie de canvis respecte del text anterior: 
 
• Traspàs de competències: a partir d’ara, la Llei atorga a la Generalitat la 

titularitat de les carreteres de la xarxa bàsica i comarcal de Catalunya, 
mentre que atribueix a les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i 
Girona, o als ens supramunicipals que les puguin substituir, la titularitat de 
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les carreteres locals dels seus àmbits territorials. A més, les Diputacions 
podran elaborar plans zonals que hauran de ser aprovats pel Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, a partir dels quals es regularà la 
possibilitat de què alguns camins de la xarxa municipal passin a ser 
classificats com a carreteres locals de les Diputacions. Els traspassos de 
carreteres es duran a terme mitjançant la signatura de convenis entre la 
Generalitat i els òrgans corresponents de cada Diputació. 

 
• Canvi de titularitat: d’acord amb aquesta modificació de la Llei, la 

Generalitat  pot acordar amb d’altres administracions públiques el canvi de 
titularitat de les carreteres del territori, i el traspàs de l’ordenació, 
planificació i gestió d’aquestes vies. Les transferències de titularitat seran 
efectives des del moment que se signin les actes formals per part de les 
dues administracions. 

 
• Publicitat: per tal de millorar la seguretat viària, evitar distraccions als 

conductors i garantir la preservació del paisatge del territori, la Llei 
estableix ara noves restriccions per a la col·locació de tanques publicitàries 
als trams urbans. Actualment, la Llei prohibeix la publicitat als àmbits rurals 
i sòls no urbanitzables i l’autoritza en els sòls urbans. Ara, aquest tipus de 
publicitat només es permetrà en els trams de travessera urbana, mentre 
que quedarà prohibida a la resta de la xarxa viària, quan sigui visible des 
de la carretera i es trobi a menys de 100 metres de la calçada.  

 
Així, el nou text estableix un termini de 6 mesos des de la seva entrada en 
vigor per retirar tota la publicitat que es trobi en els trams urbans que no 
tinguin consideració de travessera i no disposi d’autorització, mentre que 
aquest termini s’allargarà fins als 2 anys si la publicitat compta amb els 
permisos reglamentaris. En cap cas, la retirada de les tanques publicitàries 
comportarà indemnitzacions. 
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El Govern impulsa la millora de carreteres a Sabadell, 
el Soleràs i les Preses 
 

• A Sabadell es millorarà els revolts de la C-1413a, al Soleràs s’hi 
construirà una rotonda i a les Preses s’hi ampliarà una intersecció  

 
El Govern ha aprovat avui l’ocupació urgent dels béns afectats d’expropiació 
per a executar dues obres de millora de carreteres a Sabadell (el Vallès 
occidental) i al municipi del Soleràs (les Garrigues). 
 
Millores a Sabadell 
 
En el primer cas, les obres licitades per GISA permetran suprimir revolts i 
millorar el traçat de la carretera C-1413a en un tram de gairebé 300 metres a 
la sortida del casc urbà de Sabadell i ampliar la calçada fins a disposar de 2 
carrils de 5,03 metres d’amplada màxima amb vorals de mig metre, cuneta 
transitable d'1,50 metres i vorera de 2,00 metres. El projecte té un pressupost 
de licitació de 991.959 euros i un termini d’execució de set mesos. 
 
El projecte inclou també la reposició d'un camí d'accés a la carretera i la 
construcció d'un mur de contenció amb una llargada de 94,40 metres i una 
alçada màxima de 16,00 metres. 
 
Igualment, es construiran cunetes transitables de formigó i es reposarà 
l'enllumenat públic. Les obres finalitzaran amb la millora i renovació de la 
senyalització horitzontal, vertical i la disposició de barreres de seguretat i 
baranes metàl·liques per a vianants. 
 
Rotonda de Soleràs  
 
El Govern ha aprovat també l’ocupació urgent dels béns afectats pel projecte 
de construcció d’una rotonda a l’encreuament de les carreteres C-233, L-700 i 
L-701, al terme municipal del Soleràs. El pressupost de licitació és de 260.872 
euros. 
 
Les obres inclouen l’ampliació de la plataforma de la cruïlla per tal d’habilitar 
una rotonda de 18 metres de radi, amb una calçada anular de 8 metres i 
vorals. L’illot interior s’enjardinarà amb l’estesa de terra vegetal, hidrosembres 
i la disposició d’una xarxa de reg. 
 
A més de la nova infraestructura, el projecte inclou l’asfaltat dels ramals, la 
disposició de cunetes transitables de formigó, la col·locació d’enllumenat 
públic i la renovació tant de la senyalització com de les barreres de seguretat. 
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Millora d’una intersecció a les Preses 
 
El Govern també ha acordat impulsar els treballs que permetran perllongar un 
carril central de gir en una intersecció de la C-152 al seu pas per les Preses 
(la Garrotxa), amb l’objectiu de millorar la seguretat viària. Es preveu adjudicar 
les obres pròximament, per tal que s’iniciïn durant el segon trimestre d’aquest 
any. Els treballs comptaran amb un pressupost de 486.000 euros i es preveu 
que tinguin un termini d’execució de 9 mesos.  
 
Els treballs que ara s’impulsen comprenen un tram de 195 metres i consistiran 
en l’ampliació de la plataforma existent per encabir un nou carril central de gir 
de 3,5 metres d’amplada, en continuïtat amb el tram ja existent de 700 metres 
de longitud. A més, es reforçarà el paviment del tram objecte d’aquesta 
actuació i es millorarà la senyalització vertical i horitzontal i el clavegueram a 
la zona. L’actuació també inclou una important obra de drenatge que permetrà 
creuar una riera existent, que correspon a la construcció d’un calaix soterrat 
de formigó de 22,4 metres de longitud, 2 metres d’altura i 10 metres 
d’amplada. 
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El Govern impulsa millores per valor de 6,7 milions en 
diferents plantes de tractament de residus  
 

• Les plantes de compostatge que se’n beneficiaran són les d’Olot, 
l’Espluga de Francolí i Sant Pere de Ribes  

 
• Les obres permetran augmentar la capacitat de les plantes i fer-ne 

més eficaç la gestió  
 
• Es destinaran més de 4 milions d’euros a l’ampliació del dipòsit de 

Montoliu, que arriba al final de la seva vida útil pel que fa a la fase 
d’abocament actual 

 
 
El Govern ha autoritzat avui concedir subvencions al Consell Comarcal del 
Segrià, al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, a la Mancomunitat 
Penedès-Garraf i al Consell Comarcal de la Garrotxa destinades a diferents 
obres de millora en diverses plantes de compostatge d’aquestes comarques i 
en el dipòsit de residus municipals de Montoliu de Lleida. El volum total de les 
subvencions supera els 6,7 milions d’euros. 
 
Atès el que preveu la Llei reguladora dels residus i el Programa de gestió de 
residus municipals, el Govern ha autoritzat la concessió d’una subvenció de 
4.135.840 d’euros al Consell Comarcal del Segrià per efectuar les obres del 
tercer dic de contenció i dels vasos 5 i 6 de l’ampliació del dipòsit controlat de 
residus municipals de Montoliu (Segrià). La fase en què es troba en aquest 
moment el dipòsit arriba al final de la seva vida útil, per la qual cosa és 
necessari iniciar els tràmits per atorgar aquesta subvenció i perquè es puguin 
contractar els treballs d’ampliació de la seva capacitat. D’aquesta manera, es 
garanteix la continuïtat de la prestació d’aquest servei públic.   
 
D’altra banda tres plantes de compostatge més rebran l’impuls econòmic de 
l’Agència de Residus de Catalunya, que hi destinarà un total de 2,5 milions 
d’euros. Un total d’1.588.531 euros s’invertiran al Consell Comarcal de la 
Garrotxa per executar obres en la planta de compostatge d’Olot, ja que, 
després de dos anys de funcionament, es considera necessari realitzar les 
obres de tancament i desodorització de la nau de maduració de la planta de 
tractament per tal de minimitzar l’impacte de la generació d’olors i fer possible 
que la instal·lació funcioni al cent per cent de la seva capacitat. 

 
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà rebrà 516.796 euros per fer 
actuacions a la planta de compostatge de l’Espluga de Francolí. En aquesta 
instal·lació, que està en marxa des del gener de 2004 i dóna servei als 
municipis de les comarques de l’Alt Camp i la Conca de Barberà, s’implantarà 
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un sistema de prevenció d’incendis i s’adquiriran un equip de neteja recircular 
vegetal per reduir la generació de rebuig i un equip pretriturador de fracció 
vegetal que permeti gestionar els residus vegetals en millors condicions. 
 
Finalment, el Govern subvencionarà la Mancomunitat Penedès-Garraf amb  
460.159 euros perquè es duguin a terme obres a la planta de compostatge de 
Sant Pere de Ribes. En aquesta planta s’hi preveu incrementar la capacitat de 
recepció i tractament i fer-hi diverses actuacions per millorar l’efectivitat del 
sistema actual de captació i tractament d’olors, amb l’objectiu d’adaptar-lo a 
l’Avantprojecte de llei de contaminació odorífera. Aquesta planta dóna servei a 
les comarques del Baix Penedès i el Garraf, i funciona des de l’inici del 2000. 
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El Govern s’integra en el centre estatal de referència 
per a l’impuls del programari lliure 
 

• La representació anirà a càrrec de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de 
Governació i Administracions Públiques 

 
• El centre, anomenat Cenatic, té com a finalitat promoure el 

coneixement i la difusió del programari basat en fonts obertes tant 
a l’Administració com a d’altres sectors 

 
El Govern ha aprovat formar part del patronat del Centro Nacional de 
Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (Cenatic), que té com a finalitat promoure el coneixement i la 
difusió del programari informàtic basat en fonts obertes a l'Administració i als 
diferents sectors d'activitat. Amb aquesta iniciativa, el Govern de la Generalitat 
mostra la seva voluntat de participar en totes aquelles organitzacions d’àmbit 
català, estatal i internacional que treballin en el foment de l’ús del programari 
lliure i els estàndards informàtics basats en codi font obert. 
 
La titular de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del 
Departament de Governació i Administracions Públiques serà la persona que 
representarà el Govern en aquesta fundació privada. El Ministeri d'Indústria, 
Turisme i Comerç i la Junta d'Extremadura són les altres institucions públiques 
que formen part del patronat d'aquest centre. 
 
La integració del Govern al Cenatic respon a l’interès de continuar fomentant 
l'ús del programari lliure i els estàndards informàtics oberts en els àmbits de 
l'administració, la universitat, l'empresa i la societat en general. El programari 
lliure, a diferència del programari propietari, es basa en el codi obert que es 
pot utilitzar, modificar i redistribuir sense restriccions. Aquesta opció permet un 
estalvi del cost de la llicència i garanteix la lliure traducció al català d'aquest 
tipus d'aplicacions informàtiques. Un altre dels motius pels quals el Govern 
aposta per les tecnologies lliures i obertes és per l'oportunitat que representa 
pel què fa a la dinamització del sector empresarial vinculat al 
desenvolupament informàtic i de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
 
Actualment, el Departament de Governació i Administracions Públiques, 
mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, 
desenvolupa diverses actuacions amb l'objectiu de fomentar i promoure l'ús 
del programari lliure. Entre aquestes accions destaquen el portal LaFarga.cat, 
la priorització del programari lliure en tota la Xarxa de Telecentres de 
Catalunya, la creació d'un directori d'empreses dedicades al programari lliure i 
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d'un paquet d'aplicacions informàtiques de codi lliure per a petites i mitjanes 
empreses. Altres projectes relacionats amb aquest àmbit són la millora de 
l'accessibilitat dels entorns de programari lliure –amb la creació de dues veus 
en català que incorporarà Linkat, la nova versió de la distribució educativa 
GNU/Linux–,  el projecte CEOS de certificació de la qualitat de les empreses 
dedicades al programari lliure i l’organització de la jornada anual de promoció 
del codi lliure. 
 
A hores d’ara, el Govern treballa en l’establiment d’un marc d'interoperativitat 
de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de definir els criteris generals 
que l'Administració ha de seguir a l’hora d’escollir els formats i protocols 
informàtics que ha d'utilitzar per relacionar-se amb la ciutadania, les empreses 
i altres administracions. D’altra banda, des del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació ja fa temps que s’aposta pel programari lliure. 
Exemples d’això en són: el projecte de la Plataforma d’Integració i 
Col·laboració Administrativa i el projecte Canigó, una plataforma per al 
desenvolupament d’aplicacions basada en codi lliure. 
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El Govern dóna suport a la Fundació Fira de Girona 
amb una aportació de 315.000 euros fins al 2009 

 
• L’entitat té com a finalitat la promoció, el foment del comerç, la 

indústria i els serveis, així com també la millora del sistema 
productiu de Catalunya 

 
• El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa n’és 

membre juntament amb l’Ajuntament, la Diputació i la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona 

 
El Govern ha acordat avui autoritzar al Departament d’innovació, Universitat i 
Empresa a fer una aportació de 315.000 euros de capital a la Fundació Fira de 
Girona, de la qual n’és membre juntament amb l’Ajuntament de Girona, la 
Diputació de Girona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Girona. Aquesta quantitat es desglossarà en 105.000 euros a aportar en tres 
anualitats durant el període 2007-2009. 

Amb aquesta actuació es realitzen noves aportacions a la dotació fundacional 
de la Fundació Fira de Girona per tal que pugui emprendre i desenvolupar 
projectes imminents i de futur.  

La Fundació Fira de Girona té com a finalitat assegurar el compliment dels 
objectius de promoció i foment del comerç, la indústria i els serveis, la millora 
del sistema productiu de Catalunya, l'expansió dels intercanvis comercials 
interns i internacionals i l'increment de la transparència del mercat.  

A més és l’encarregada de la programació, creació, organització i coordinació, 
amb caràcter decisori i executiu, i sense ànim de lucre, d’exposicions 
comercials periòdiques de béns i serveis destinades a apropar l'oferta i la 
demanda de les diferents branques professionals. 


