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El Govern acorda invertir més de 110 milions d’euros 
per fer arribar les comunicacions electròniques a bona 
part del territori 
 

• L’objectiu és que el 2010 tots els nuclis de població de més de 
50 habitants i els polígons industrials tinguin cobertura de 
banda ampla, telefonia mòbil i TDT  

 
El Govern ha aprovat avui destinar 110 milions d’euros per tal de garantir 
l’extensió dels serveis de comunicacions electròniques –banda ampla, 
telefonia mòbil i TDT– a tots els nuclis de població de més de 50 habitants, tal 
com recull el compromís del Pla de Govern per a aquesta legislatura. Aquesta 
extensió també busca que abans d’acabar el 2010 tots els polígons industrials 
de Catalunya tinguin cobertura de telefonia mòbil i banda ampla. 
 
Dels 110 milions d’euros que el Govern invertirà en l’extensió d’aquests 
serveis, 40 milions es destinaran a la construcció de noves infraestructures de 
telecomunicacions; 40 milions més al projecte de Banda Ampla Rural, 20 
milions més a l’extensió de la cobertura de TDT; i 10 milions més al 
desplegament de les xarxes de telefonia mòbil rural. 
 
Aquesta inversió servirà per materialitzar el compromís recollit al Pla de 
Govern de donar cobertura dels serveis de telecomunicacions -banda ampla, 
telefonia mòbil i TDT- a tots els nuclis de població de més de 50 habitants.  
Aquesta mesura, que va molt més enllà de les obligacions de servei universal, 
pretén l’equilibri territorial donant les mateixes oportunitats d’accés a tots els 
ciutadans independentment del lloc on visquin.  
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El Govern aprova el certificat oficial per poder 
acreditar coneixements sobre Tecnologies de la 
informació i la Comunicació 
 

• Els ciutadans tindran la possibilitat d’obtenir un certificat que 
acrediti davant qualsevol instància pública o privada la capacitat 
que tenen en aquesta matèria  

 
• L’acreditació pretén estandarditzar el coneixement de conceptes 

genèrics sobre la societat de la informació, la cultura digital i les 
bones pràctiques en aquest àmbit 

 
• El Govern invertirà un milió d’euros aquest any per impulsar la 

certificació oficial de coneixements en aquest àmbit 
 
El Govern ha aprovat avui el model d’acreditació de coneixements i 
competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i el pla 
per desplegar-la i implementar-la. Aquesta iniciativa té com a objectiu oferir a 
la ciutadania la possibilitat d’obtenir un certificat que acrediti davant qualsevol 
instància pública o privada la capacitat del titular en matèria de Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació. El Govern pretén que aquesta acreditació 
esdevingui el certificat oficial de competències en TIC a Catalunya i, per tant, 
l’estàndard de referència a l’hora d’avaluar el grau de formació en aquest 
àmbit. 
 
El model d’acreditació que expedirà el Govern, dirigit a tots els ciutadans 
majors de 16 anys, establirà tres nivells de competència —d’iniciació, bàsic i 
avançat— segons les capacitats i habilitats que hagin demostrat els titulars del 
certificat. L’acreditació pretén estandarditzar el coneixement de conceptes 
genèrics sobre la societat de la informació, la cultura digital i les bones 
pràctiques en aquest àmbit, però, no preveu valorar els coneixements de 
productes concrets. Les proves d’avaluació es faran en línia, des de centres 
homologats repartits per tot el territori català. 
 
L’acord també inclou la creació d’una comissió de seguiment, presidida pel 
secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, que promourà les 
actuacions oportunes per fer efectiva la implementació de l’acreditació. 
Aquesta comissió ha de garantir que a principis de 2009 es puguin començar 
a fer les proves d’avaluació i emetre els primers certificats acreditatius 
corresponents. Per fer-ho possible, el Departament de Governació invertirà un 
milió d’euros durant el 2008. 
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L’elaboració d’aquest model ha estat coordinada per la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació 
i Administracions Públiques. 
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El Govern destina més de 110 milions d’euros dels 
Fons de Cooperació Local als ajuntaments 
 

• Incrementa en un 17% la participació dels municipis en els 
ingressos de la Generalitat 

 
El Govern destinarà aquest any 110.830.728 euros als ajuntaments a través 
dels Fons de Cooperació Local, que regulen la participació dels municipis en 
els ingressos de la Generalitat. Aquesta partida suposa un increment del 
17,07% respecte al pressupost de l’any passat, en què s’hi van destinar 
94.668.156 euros.  
 
Distribució de la partida: 
 
• 102.330.728 euros de lliure disposició als municipis, que es distribueixen 

de la manera següent: 5.000.000 d’euros per a Barcelona i 97.330.728 
euros per a la resta de municipis de Catalunya, que s’han de distribuir 
d’acord amb els criteris de població, estructura dels nuclis, despesa 
associada a la capitalitat comarcal i despesa per a la gestió del territori. 

 
• 8.500.000 euros en concepte de foment de la prestació supramunicipal de 

serveis. És a dir, (que va) destinada als serveis prestats per les 
mancomunitats, consorcis, comunitats de municipis i consells comarcals. 
Aquesta partida es distribueix entre els municipis de manera proporcional a 
les quantitats de lliure disposició. La seva finalitat és sufragar les despeses 
derivades de les activitats o les inversions supramunicipals. Els 
ajuntaments les poden destinar, totalment o en part, a una o diverses 
entitats supramunicipals en les quals participin. 
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El Govern finançarà la posada en funcionament del 
nou Hospital de Sant Pau 
 
 

• Es renova i amplia el compromís de la Generalitat de Catalunya en 
el finançament, l’equipament i la posada en funcionament 
definitiva del nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

 
• El conveni preveu un pressupost d’obra i equipament de 

293.452.940 euros 
 

• Un cop entri en funcionament el nou hospital, la Fundació Privada 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau procedirà a la 
rehabilitació integral del Recinte Històric, declarat Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO 

 
El Govern ha aprovat avui autoritzar el Departament d’Economia i Finances, el 
Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) la subscripció 
d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau per a la posada en funcionament del nou hospital. El 
desenvolupament d’aquest projecte suposa un pressupost total de 
293.452.940 euros, destinat a finançar tant l’obra com l’equipament del nou 
hospital.  
 

El nou hospital comptarà amb una 
dotació inicial de 610 llits (dels 
quals 43 es destinaran a UCI), 22 
quiròfans, 135 consultes externes, 
42 gabinets d’exploració, 110 
places d’hospital de dia, i tots els 
mitjans diagnòstics i terapèutics 
que corresponen a un hospital del 
seu nivell assistencial. Es preveu 
que el trasllat a les noves 
instal•lacions s’iniciï abans que 
acabi l’any. 

 
L’any 2003, la Generalitat de Catalunya va assumir el compromís de finançar 
la construcció, equipament i posada en funcionament del nou hospital en els 
seus Acords de Govern de 8 de juliol i de 8 d’octubre. L’Acord de Govern avui 
adoptat renova el compromís de col•laboració, tot adaptant-lo a la situació i 
circumstàncies actuals del projecte. 
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Un cop s’hagi enllestit el nou hospital i s’hagi completat el trasllat de tota 
l’activitat assistencial, la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau procedirà a la rehabilitació integral del Recinte Històric, declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La Fundació Privada gestionarà 
aquest projecte amb el recolzament institucional de la Generalitat de 
Catalunya. 
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El Govern posa en marxa el Pla d’anglès per a joves de 
18 a 30 anys que cursen FP o arts 
 

• Les Escoles Oficials d’Idiomes impartiran cursos als mateixos 
centres on estudien habitualment els alumnes 

 
• L’objectiu és potenciar el trilingüisme en els estudis més 

professionalitzadors 
 
• De moment, el Pla s’implanta a sis famílies professionals o 

titulacions d’art, i en tres anys s’oferiran un total de 15.000 places 
 
El Govern ha posat en marxa les mesures del Pla d’impuls de l’anglès adreçat 
als joves d’entre 18 i 30 anys, una iniciativa destinada als estudiants de 
Formació Professional, Escoles d’Hoteleria i Turisme i Escoles d’Art i Disseny, 
que té per objectiu potenciar l’aprenentatge d’idiomes en els estudis més 
professionalitzadors. El Pla s’impulsa mitjançant un conveni amb el Ministeri 
d’Educació i Ciència i  tindrà una durada de tres anys, en els quals és previst 
que es doni oferta d’aprenentatge d’anglès a uns 15.000 alumnes.  
 
En el primer curs d’implantació, que compta amb un pressupost d’1.620.326 
euros, s’han posat les millors condicions perquè els alumnes puguin 
matricular-se. 10 Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) han ampliat les seves 
places per oferir un nombre determinat específicament als alumnes d’aquests 
estudis. Els estudis, doncs, són cursos oficials de les EOI, però s’imparteixen 
als mateixos centres on els estudiants cursen els seus estudis habituals. A 
més, els grups-aula són més reduïts dels que hi ha en una escola oficial 
d’idiomes. Els alumnes que superin les exigències acadèmiques del nivell 
cursat dels ensenyaments d'idiomes obtindran posteriorment els certificats 
previstos en l'ordenació curricular dels Ensenyaments Oficials d'iIdiomes 
sotmesos als pagaments de les taxes. 
 
La iniciativa ha entrat en funcionament entre els mesos de desembre i gener, 
depenent de les circumstàncies de cada centre. En aquests primers mesos, 
900 estudiants d’FP o d’art de 18 a 30 anys estan fent aquests cursos, 
impartits per 56 professors. D’ells, 30 són professors dels propis IES que 
prèviament van participar en unes reunions d’orientació pedagògica i que 
rebran un complement salarial de 250 euros per l’increment de dedicació, i els 
altres 26 són professors de les Escoles Oficials d’Idiomes que es desplacen 
fins a l’institut o l’escola d’art per impartir els cursos d’anglès.  
 
El primer any, la iniciativa s’ ha implantat en nou famílies professionals:  

- Comerç 
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- Administració 
- Hoteleria i Turisme 
- Manteniment Aeromecànic i d’Aviònica 
- Informàtica 
- Arts Plàstiques i Disseny 
- Estudis artístics superiors de Disseny 
- Conservació i Restauració de béns culturals 
 

Els alumnes, tots ells estudiants d’aquests cicles formatius o estudis artístics, 
van presentar la seva sol·licitud als mateixos instituts d’educació secundària i 
aquests mateixos centres van organitzar les franges horàries que més 
convenien als seus estudiants. En tots els casos, els cursos que es realitzen 
corresponen al nivell bàsic, nivell 1 i nivell 2 i tenen una durada de 130 hores. 
Els estudiants van ser adjudicats a un o altre curs segons un test de nivell que 
van contestar prèviament. 
 
 

 
Alumnes Pla de Joves 18-30 que ja han començat els 
cursos  

 
 
Nivell 1 EOI 
 

 
493 

 
Nivell 2 EOI 
 

 
407 
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El Govern promou 163 nous habitatges protegits al 
barri de Via Trajana de Sant Adrià de Besòs  
 

• Les obres compten amb un pressupost de més de 21 milions 
d’euros 

 
 
El Govern ha autoritzat iniciar el procés de licitació per a la construcció de 163 
habitatges de protecció oficial al barri de Via Trajana de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès). Les obres, impulsades per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL),  
representen una inversió de 21,11 milions d’euros. Tots els habitatges 
promocionats s’adjudicaran per sorteig, seguint els criteris ordinaris 
d’adjudicació d’habitatges de protecció oficial. 
 
Aquesta promoció s’inscriu en el marc del Pacte Nacional per a l’Habitatge, 
promogut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, que té com a objectiu 
atendre les necessitats d’habitatge de la població introduint diferents mesures, 
entre les quals hi ha l’increment de la construcció d’habitatges protegits per 
part de l’INCASÒL. En aquest sentit, i atès que l’objectiu del Govern és 
facilitar l’accés de la ciutadania a l’habitatge, el preu de compra i/o lloguer 
d’aquestes promocions serà molt assequible comparat amb els preus del 
mercat lliure. Així mateix, els nous habitatges compliran els paràmetres de 
sostenibilitat i ecoeficiència. 
 
 
Dos edificis per a habitatges i un nou equipament 
 
La nova promoció forma part de la darrera fase del procés de remodelació del 
barri de Via Trajana, amb la qual culmina aquest procés de remodelació 
urbanística. L’obra es basa en un projecte de Gallego Arquitectes, SL. 
 
La promoció és situada a la cruïlla de l’avinguda de Guipúscoa, l’avinguda del 
Ferrocarril i el carrer de Via Trajana, en un solar que l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs cedeix a l’INCASÒL. Es tracta de tres edificis, dos dels quals 
són destinats als 163 habitatges i l’altre, a un nou equipament.  
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El primer bloc acollirà 123 habitatges de compravenda, dels quals 85 tenen 
tres dormitoris i 38 en tenen dos, i la seva superfície útil oscil·la entre els 56m2 
del més petit i els 75m2 del més gran. En aquest edifici es construeixen 3 
habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i les plantes 
inferiors es destinen a ús terciari. 
 
El segon bloc consta de 40 habitatges dotacionals de lloguer, distribuïts en 
quatre plantes. Tots els pisos tenen un dormitori i la seva superfície útil és a 
l’entorn dels 40 m2. Dos del total d’habitatges són adaptats per a persones 
amb mobilitat reduïda. La planta semisoterrani es deixa lliure i genera un 
porxo cobert. 
 
L’edifici destinat a equipament es construeix aprofitant el desnivell existent 
entre l’avinguda de Guipúscoa i el Parc de la Via Trajana. La promoció compta 
amb un aparcament de 110 places, que uneix tots tres edificis a la planta 
soterrani. 
 
Les instal·lacions de la nova promoció també inclouen una xarxa separativa 
d’aigües fecals i pluvials i plaques d’aprofitament de l’energia solar per produir 
aigua calenta sanitària. 
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El Govern aprova la construcció d’una planta 
dessalinitzadora d’aigua salobre a Sant Boi de 
Llobregat per reutilitzar aigua al reg agrícola  
 

• L’actuació contribuirà a pal·liar l’escassetat d’aigua a la zona i 
rebaixar l’alta concentració salina a la part baixa del riu Llobregat 

 
• Les obres començaran durant el primer semestre de l’any i entrarà 

en funcionament a mitjan 2009 
 
El Govern ha aprovat la construcció d’una planta dessalinitzadora d’aigua 
salobre per electrodiàlisi a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) que 
permetrà la reutilització de l’aigua provinent de la depuradora del Baix 
Llobregat per al reg agrícola de la zona i, al mateix temps, el manteniment del 
cabal ecològic del riu Llobregat des de Sant Boi fins al mar. 
L’actuació compta amb un pressupost de 13,7 milions d’euros i -té com a 
objectiu pal·liar l’escassetat d’aigua a la zona i rebaixar l’alta concentració 
salina de l’aigua a la part baixa del riu Llobregat. A més de la construcció de la 
planta, es preveu una estació de bombament, les diferents conduccions per 
l’efluent, així com de l’aigua que es tracti i la que es generi. 
L’entrada en funcionament de l’obra projectada té un termini d’execució de 12 
mesos, i es preveu que entri en funcionament a mitjan 2009.  
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El Govern destina 700.000 euros a avaluar la qualitat 
de l’aire 
 

• Realitzarà 36.825 anàlisis de l’aire per mètodes manuals, atès que 
no tots els contaminants poden ser identificats mitjançant 
tècniques automàtiques 

 
El Govern ha aprovat destinar 768.255 euros per realitzar anàlisis -i 
avaluacions de la qualitat de l’aire per mètodes manuals, atès que no tots els 
contaminants poder ser determinats amb una metodologia analítica mitjançant 
tècniques automàtiques d’acord amb la legislació europea actual. 
 
L’anàlisi per mètodes manuals comporta un mostreig previ i una anàlisi 
química posterior en un laboratori especialitzat, per la qual cosa el Servei de 
Vigilància i Control de l’Aire, dependent del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge,-ha previst realitzar 36.825 anàlisis que s’hauran de contractar a 
laboratoris especialitzats. La despesa total d’aquestes anàlisis, que es 
realitzaran entre l’1 de juliol de 2008 i el 31 de desembre de 2009, serà de 
768.255 euros.  
 
El Servei de Vigilància i Control de l’Aire té encomanada la funció d’avaluar la 
qualitat de l’aire d’acord amb els mesuraments de la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).  
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El Govern aprova l'oferta d'ocupació pública de 372 
places de tècnics penitenciaris 
 

• Serviran per reduir l’interinitat del personal i augmentar el 
nombre de tècnics als centres 

 
El Govern ha aprovat avui una oferta d'ocupació pública de 372 places per al 
cos tècnic d'especialistes en serveis penitenciaris per l’any 2008. Aquestes 
places es destinaran a dos nous centres previstos al Pla d’equipaments 
penitenciaris 2004-2010, en concret al Centre Penitenciari de Joves de Quatre 
Camins, al terme municipal de la Roca del Vallès (el Vallès Oriental), i el 
Centre Penitenciari Lledoners, al terme de Sant Joan de Vilatorrada (el 
Bages). 
 
Aquestes convocatòries tenen com a objectiu suprimir el grau d’interinitat del 
personal que presta els seus serveis als centres penitenciaris, per tal d’aportar 
l’estabilitat necessària per al bon desenvolupament de les funcions 
encomanades; i incrementar el nombre de tècnics. A més, en la futura 
convocatòria del procés selectiu, s’inclouran 37 places addicionals a les 
previstes en l’oferta pública que s'aprova avui, que suma un total de 409 
places. 
 
El Govern ja va aprovar, el 5 de maig de 2007, la convocatòria pública de 412 
places d’aquest mateix cos en el marc de la posada en funcionament del nou 
Centre Penitenciari Brians-2, al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires (el 
Baix Llobregat). 
 
El Pla d’equipaments penitenciaris 2004-2010 preveu la posada en marxa de 
vuit nous centres penitenciaris (un d’ells, Brians 2, ja està en funcionament) i 
quatre centres de règim obert. Està previst que tant el CP Lledoners com el 
CP Joves de Quatre Camins entrin en funcionament en la tardor d’enguany. 
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El Govern aprova un conveni per construir el nou Parc 
de Bombers de Gavà  
 

• El nou edifici tindrà 1.463 metres quadrats i compta amb una 
inversió de 2.200.000 euros 

 
• L’Ajuntament de Gavà ha cedit el terreny per construir el nou parc 

de Bombers  
 

El Govern formalitzarà un conveni amb l’Ajuntament de Gavà (Baix Llobregat) 
per construir el nou Parc de Bombers de Gavà, segons el qual el consistori 
cedirà al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació una 
parcel·la situada al Pla de Ponent del municipi, on s’ubicarà el futur 
equipament. 
 
El conveni també acorda el finançament conjunt d’aquest projecte entre les 
dues administracions. En total, la inversió prevista per executar les obres de 
construcció del nou parc és de 2.200.000 euros, dels quals l’ajuntament en 
finançarà 1.000.000, mentre que la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments, dependent del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació, n’assumirà els 1.200.000 restants. 
 
El Parc de Bombers de Gavà, que actualment està situat a l’Avinguda Joan 
Carles I, es traslladarà a aquest nou solar, que es troba a l’àmbit Pla de 
Ponent del municipi. La parcel·la té 4.596 m2 i és previst que l’edifici del nou 
parc de bombers, que tindrà 1.463 m2 útils entre les dues plantes, ocupi 926 
m2 del total de la parcel·la.  
 
El nou projecte del parc preveu dues zones diferenciades: una on hi haurà les 
cotxeres, el magatzem, la zona per guardar, netejar i assecar els Equips de 
Protecció Individual (EPI) i la zona de calderes i les instal·lacions; i l’altra que 
serà la zona de dependències del personal del parc, la sala de control, els 
despatxos dels comandaments, els vestuaris masculins i femenins, la cuina, el 
menjador, el gimnàs, i la sala polivalent, entre altres. 
 
El projecte bàsic de la construcció del nou parc de bombers va ser aprovat el 
12 de febrer passat per part de l’Ajuntament de Gavà i, a hores d’ara, el 
projecte executiu es troba en procés de redacció.  
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El Govern destina 1,7 milions d’euros a la 
convocatòria d’ajudes a entitats juvenils 
 

• L’oferta vol promocionar l’associacionisme juvenil a través del 
suport a projectes adreçats a aquest sector de la població  

 
El Govern ha aprovat destinar 1,7 milions d’euros per la convocatòria de 
subvencions a entitats juvenils el 2008. L’objectiu d’aquestes subvencions és 
promocionar l’associacionisme juvenil, mitjançant ajudes als projectes 
adreçats a aquest sector de la població i el suport a les inversions en béns 
immobles destinats a activitats juvenils.  
 
Concretament s’ha destinat una partida inicial d’1.210.910 euros a la 
convocatòria de subvencions corresponents a finançar activitats i, un total de 
573.795 euros a la destinada a inversions en equipaments d’entitats juvenils. 
La convocatòria d’aquestes subvencions està impulsada per la Secretaria de 
Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Hi poden accedir totes 
les associacions juvenils, seccions juvenils d’associacions i entitats sense 
finalitat de lucre inscrites al Cens General de la Secretaria de Joventut.   
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El Govern fomenta el cinema doblat en català amb una 
inversió de 2,4 milions d’euros 
 

• Per al 2008 hi ha confirmada l’estrena de 15 pel·lícules en català 
adreçades a un públic infantil i familiar 

 
El Govern ha acordat invertir 2,4 milions d’euros en ajuts per a augmentar les 
estrenes comercials de pel·lícules doblades o subtitulades en català durant els 
anys 2008 i 2009. Dos milions d’euros s’executaran durant l’any 2008 i els  
400.000 euros restants durant l’any 2009. 
 
Aquesta és una actuació que s’emmarca en el Pla de Govern 2007-2010, que 
preveu el desenvolupament d’un nou marc estratègic que reforci el cinema en 
català i el cinema doblat o subtitulat en aquesta llengua en tots els seus 
formats. En aquest sentit, el Pla de Govern aposta per mantenir una línia 
d’ajuts al doblatge o la subtitulació en català, preferentment adreçada a 
pel·lícules per al públic infantil o familiar. També es prioritza el doblatge de 
grans produccions adreçades als joves sense deixar de banda la subtitulació 
de pel·lícules o documentals per a adults. Les pel·lícules objecte d’aquesta 
subvenció incorporen de manera automàtica el doblatge en català quan es 
comercialitzen en format domèstic. 
 
El cost mitjà del doblatge d’una pel·lícula se situa entre els 70.000 i els 
110.000 euros. La Secretaria de Política Lingüística subvenciona les 
empreses distribuïdores cinematogràfiques, les despeses de doblatge i de 
subtitulació al català i les còpies corresponents a les pel·lícules seleccionades.  
 
Podran sol·licitar aquests ajuts les pel·lícules doblades o subtitulades en 
català que s’estrenin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2008. La 
subvenció es podrà sol·licitar a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) i fins el dia 30 de setembre. 
 
Aquesta convocatòria de subvencions és complementària amb les actuacions 
del Servei Català de Doblatge de la CCMA que ha permès augmentar els DVD 
disponibles al mercat amb la versió catalana inclosa. 
 
 
15 estrenes confirmades al 2008 
 
L’any 2007 es van estrenar 21 pel·lícules doblades en català. Per al 2008 hi 
ha confirmada l’estrena de 15 films i s’espera arribar a la xifra de 22 
pel·lícules. Aquestes són les obres confirmades: 
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 Data d’estrena Distribuïdora Títol de la pel·lícula 
1 22 DE FEBRER DE 2008 WANDA FRANKLIN I EL TRESOR DEL LLAC (AI) 

2 7 DE MARÇ DE 2008 NOTRO ELS REIS DE L’ÀRTIC (A) 
3 14 DE MARÇ DE 2008 UNIVERSAL LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK (F) 
4 18 D’ABRIL DE 2008 ON PICTURES ELEGY (A) 
5 23 DE MAIG DE 2008 UNIVERSAL INDIANA JONES I EL REGNE DE LA 

CALAVERA DE CRISTALL (F) 
6 11 DE JULIOL DE 2008 UNIVERSAL KUNG FU PANDA (AI) 
7 8 D’AGOST DE 2008 BUENAVISTA WALL-E (AI) 
8 13 D’AGOST DE 2008 FOX DRAGONBALL  (F) 
9 AGOST/SETEMBRE WARNER STAR WARS: THE CLONE WARS (A) 
10 28 DE NOVEMBRE DE 

2008 
BUENAVISTA BOLT (AI) 

11 28 DE NOVEMBRE DE 
2008 

WARNER HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD 
PRINCE (F) 

12 5 DE DESEMBRE DE 2008 UNIVERSAL MADAGASCAR: DE LA GÀBIA A LA 
JUNGLA (AI) 

13 19 DE DESEMBRE DE 
2008  

UNIVERSAL TALES OF DESPERAUX (AI) 

14 DESEMBRE 2008 ON PICTURES CITY OF EMBER (F) 
15 2008 FLINS & PINÍCULAS RUDY,  THE RETURN OF THE RACING 

PIG (F) 
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El Govern aprova el primer estudi de Catalunya sobre 
les baixes laborals per malalties comunes  
 

• L’informe és una de les mesures incloses a l’Acord estratègic per 
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat 
de l’economia catalana 

 
• Es tracta d’un instrument essencial per fomentar la salut dels 

treballadors i l’ús apropiat de la prestació assistencial i econòmica 
 
• L’any 2007 es van prescriure 1.083.175 baixes laborals 

 
• Un 80% dels treballadors no va patir cap baixa durant tot l’any 

2007 
 
El Govern ha aprovat avui el primer informe català sobre les Incapacitats 
Temporals causades per contingències comunes -malalties o accidents no 
laborals-, que permetrà iniciar estratègies d’anàlisi de les baixes laborals per 
sectors productius, territoris i empreses.  
 
L’estudi forma part de les mesures incloses a l’Acord estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana, i té per objectiu millorar la salut dels treballadors, però també la 
“salut” de les empreses catalanes. Cal destacar que alguns autors xifren 
l’impacte econòmic de les baixes laborals en l’1,5% del PIB.  
 
A Catalunya, el seguiment de l’absentisme laboral per incapacitat temporal 
prescrit pel metge d’atenció primària. el realitza l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques (-ICAM-). Es tracta d’un organisme adscrit al Departament de Salut, 
amb personalitat i capacitats pròpies, únic a Espanya en les seves 
característiques. 
 
Baixes laborals per gènere i edat 
 
L’any 2007, a Catalunya es van produir 1.083.175 baixes laborals per 
contingències comunes. D’aquestes, 547.803 eren d’homes (50,6%) i 535.372 
de dones (40,9%), amb edats mitjanes de 37,2 i 36,8 anys, respectivament. El 
grup d’edat de 25 a 34 anys acumula el 33-% de totes les Incapacitats 
Laborals (el 32% dels homes i el 35% de les dones). 
 
Tenint en compte el total de treballadors afiliats, el 27,4% dels homes va patir 
alguna baixa laboral durant l’any 2007 (des del 21% als 45-54 anys, fins al 
43% als 16-24 anys), mentre que en el cas de les dones aquesta xifra arriba al 
37,6-% (des del 32% als 45-54 anys, fins al 47,6% als 16-24 anys). La 
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incidència de baixes és més elevada en el grup de 16 a 19 anys, disminueix 
progressivament en els grups de major edat i torna a augmentar en els més 
grans de 55 anys. 
 
Durada de les baixes 
 
El 64% de les baixes tenen una durada d’entre 1 i 15 dies, mentre que el 76% 
duren menys d’un mes. La durada mitjana és de 33,8 dies, 30,8 en els homes 
i 36,7 en les dones. La durada mitjana per treballador afiliat és d’11,3 dies. 
 
Cal destacar que el 80% dels treballadors no han tingut baixa durant tot l’any. 
Dels que sí que l’han patit, un 17% han tingut un procés l’any, un 2,6-% dos i, 
amb una xifra sensiblement inferior, un 0,4% dels treballadors han presentat 
tres o més processos.  
 
Pel que fa al moment en què es produeixen, els mesos de gener (4,2%); 
febrer (3,3%); octubre (3,1%) i novembre (3,1%), són els que registren un 
major nombre de baixes, mentre que l’agost (1,6%) i el maig (1,8%) van 
mostrar els valors més baixos. 
 
 
Causes de les incapacitats temporals 
 
Les causes mèdiques més freqüents dels episodis de baixa han estat les 
malalties respiratòries (13% als homes i 12% a les dones); osteomusculars 
(9% als homes i 10% a les dones), i malalties infeccioses (7% als homes i 6% 
a les dones). Si es consideren les durades, guanyen impacte percentual les 
malalties osteomusculars i els problemes de salut mental.  
 
La incidència de baixes segons el règim d’afiliació a la Seguretat Social també 
presenta diferències. Els nivells més baixos es troben en els autònoms, amb 
un 7,2%, i en el règim de la llar, amb un 8,1%. Aquestes xifres arriben al 
37,5% en el règim general. En considerar la durada de les baixes, s’observa el 
fenomen contrari, 100,5 dies al règim de la llar i 31,5 dies al règim general. Pel 
que fa als dies de baixa per afiliat, els treballadors del règim general mostren 
12,4 dies enfront del 6,6, 5,9 i 8,4, als règims d’autònoms, especials i de la 
llar, respectivament. 
 
 
Resum de baixes laborals per contingències comunes a Catalunya 2007 
 
 
Baixes totals 1.083.175 
Nombre afiliats 3.340.000 
Durada mitjana IT 33,8 dies (mediana 9) 
Durada mitjana per treballador afiliat 11,3 dies 
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Nombre expedients de control d’IT a l’ICAM 170.000  (350.000  visites) 
Resultats control IT ICAM   15% alta pel metge de capçalera  

30% alta metge avaluador ICAM per proposta 
incapacitat permanent  
30% confirmació de la IT 
20% alta pel metge avaluador de l’ICAM 
5% duplicats, incompareixences, etc. 

Durada de les baixes 64% entre 1 i 15 dies 
76% menys d’un mes 

Repetició de les baixes 17% un procés l’any 
2,6% dos processos l’any 
0,4% tres o més processos 
80% cap procés 
 

Causes de les baixes Malalties respiratòries  13% homes; 12% dones 
Osteomusculars   9%homes;10% dones  
Malalties infeccioses  7% homes; 6% dones 
 
 
 

* Si considerem durades, guanyen impacte percentual, les malalties osteomusculars i els problemes de 
salut mental 
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El Govern obre un procés de negociació per la Llei 
estatal per al desenvolupament sostenible del medi 
rural perquè vulnera competències de l’Estatut 
 
 
El Govern ha acordat obrir un procés de negociació amb l’Estat per tal de 
resoldre les discrepàncies competencials suscitades en relació amb 
determinats articles de la Llei per al desenvolupament sostenible del medi 
rural aprovada pel Congrés el desembre passat. 
 
En aquest sentit, el Govern ha pres avui l’acord d’encarregar al conseller 
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, que presideix la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat, l’inici d’aquestes negociacions. 
 
El Consell Consultiu ha dictaminat per unanimitat que aquests articles 
vulneren les competències autonòmiques i, a partir d’aquest dictamen, el 
Govern negociarà la seva modificació, que  s’haurà de dur a terme en un 
termini màxim de 9 mesos. Aquest és un període negociador que permet la 
normativa vigent i que busca solucionar les discrepàncies entre 
administracions abans d’optar per la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional. 
 
La Llei estatal per al desenvolupament sostenible del medi rural pretén regular 
el manteniment de les condicions de vida i les rendes de la població rural i 
coordinar totes les politiques destinades a les àrees rurals, tant dels ministeris, 
com de la resta d’administracions. 
 
 


