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El Govern aprova l’Avantprojecte de llei de millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics 
 

 
• El seu objectiu és ordenar les urbanitzacions aïllades i dotar-les de 

les infraestructures i dels serveis bàsics necessaris 
 
• Per finançar les actuacions es crearà un Fons específic del Govern 

perquè els consistoris redactin els programes d’adequació i dues 
línies de crèdit: una per als ajuntaments i l’altra pels parcel·listes  

 
 
El Govern ha aprovat avui l’Avantprojecte de llei de millora d’urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics. L’objectiu és ordenar les urbanitzacions de Catalunya 
construïdes entre 1956 i 1981 i dotar-les de serveis bàsics i infraestructures 
per tal de millorar la qualitat de vida dels seus residents. L’Avantprojecte de 
Llei, que serà tramès al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació i 
aprovació definitiva, estableix les següents mesures:  
 

• L’ordenació urbanística de l’àrea residencial, mitjançant les 
corresponents figures de planejament i de reparcel·lació que assegurin 
les cessions de sòl necessàries per a la millora dels serveis.   

 
• La dotació de serveis i infraestructures, en col·laboració amb els 

ajuntaments i els parcel·listes.  
 

• La creació d’un fons econòmic per ajudar als ajuntaments a elaborar 
projectes de millora de les urbanitzacions a través d’una convocatòria 
anual.   

 
• L’habilitació d’una línia de préstecs destinada als ajuntaments per a 

finançar l’execució de les obres i una altra per als parcel·listes per 
assegurar el retorn del cost de les obres.  

 
• La reducció de la superfície, en aquells casos que això sigui possible, 

de les urbanitzacions que no s’han arribat a desenvolupar al llarg dels 
anys o, fins i tot, la reversió dels terrenys a la seva condició anterior de 
sòl no urbanitzable.  

 
Un model ineficient d’ocupació del territori 
 
La Llei té com a finalitat establir mesures i instruments per facilitar l’ordenació 
de les urbanitzacions que presentin algun tipus de dèficits d’infraestructures o 
serveis i, donat el cas, per adequar-les al planejament territorial. Aquesta Llei 
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s’adreça a les urbanitzacions construïdes entre 1956 i 1981, destinades 
inicialment a segones residències, que actualment són ocupades en la seva 
majoria per habitatge principal. 
 
Durant aquest període es varen iniciar arreu de Catalunya un gran nombre 
d’urbanitzacions que van ser promogudes i comercialitzades sense comptar, 
en molts casos, amb l’adequat procés de planejament urbanístic, parcel·lació, 
previsió de serveis, ni dotacions de sanejament o energia. Sovint, aquestes 
operacions es van desenvolupar en espais no aptes per a la seva 
urbanització, per raons, sobretot, d’accessibilitat i pendent, sense adaptar-se, 
en molts casos, a la legalitat vigent.  
 
Atès que, en els darrers anys, el mercat immobiliari ha viscut una tendència a 
la conversió de les urbanitzacions de segona a primera residència, aquestes 
mancances encara s’han fet més evidents. Així mateix, aquest tipus 
d’urbanització comporta, degut a la seva baixa densitat, un consum excessiu 
de sòl i un augment forçat de la mobilitat obligada, responent a un model 
d’ocupació del territori que avui es considera obsolet. 
 
2.300 urbanitzacions amb 625.000 residents 
 
Es calcula que a Catalunya existeixen aproximadament un total de 2.300 
urbanitzacions, on viuen gairebé 625.000 persones, amb 333.000 parcel·les, 
de les quals només s’ha desenvolupat la meitat de l’edificació que permetrien. 
Unes 400 urbanitzacions estan situades en sòl no urbanitzable, de les quals el 
70% es van construir abans de 1975. 
 
Quant a les principals mancances d’aquestes àrees residencials, (segons un 
estudi de la Diputació de Barcelona referides a l’àmbit de la seva demarcació), 
el 61% tenen dèficits pel que fa a la pavimentació; el 55%, a l’abastiment 
d’aigua; el 60%, a infraestructures de sanejament, i el 62%, a enllumenat 
públic. 
 
Àrees de baixa densitat i allunyades dels nuclis urbans 
  
L’Avantprojecte va destinat concretament a aquelles àrees residencials de 
baixa densitat deslligades de la trama urbana i integrades habitualment per 
edificacions aïllades destinades a habitatges unifamiliars i que presenten 
algun dèficit d’obres o serveis. Aquestes urbanitzacions responen, en la gran 
majoria, a les que es van desenvolupar entre l’entrada en vigor el maig de 
1956, de la Ley del suelo y ordenación urbana i el novembre de 1981 quan es 
va aprovar la Llei de protecció de la legalitat urbanística. 
  
En canvi, no es podran acollir als beneficis d’aquesta Llei les urbanitzacions o 
àrees residencials situades en sòl classificat com a no urbanitzable, excepte 
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en el cas que es canviï la seva classificació per un Pla d’ordenació urbanística 
municipal si això és possible.  
 
 
Ordenar les urbanitzacions 
 
La finalitat de l’Avantprojecte és fer front a les problemàtiques d’aquestes 
urbanitzacions aïllades amb mancances de serveis bàsics. Per això, aposta 
per regularitzar la situació amb diferents estratègies segons cada cas:  
 

• Ordenar urbanísticament l’àrea residencial, impulsar els 
corresponents projectes de reparcel·lació i adaptar la classificació del 
sòl, tot preveient les cessions de sòl necessàries per a la millora dels 
serveis i la dotació d’espais verds. 

 
• Impulsar la finalització de les obres d’urbanització i serveis bàsics 

en àrees que es poden consolidar per tal de millorar la qualitat de vida 
dels residents i la integració del complex en el municipi. 

 
• Reduir la superfície inicialment prevista, quan això encara sigui 

possible,  de la urbanització que no s’ha desenvolupat al llarg dels 
anys. 

 
En tot cas, per tal de regularitzar aquesta situació, l’Avantprojecte preveu la 
tramitació de l’instrument urbanístic adient, que inclourà tant reparcel·lacions 
com reserves per als sistemes de comunicacions, equipaments comunitaris i 
espais lliures.  
 
Per tal de facilitar aquesta reordenació es podran delimitar sectors discontinus 
per assegurar que les cessions s’efectuïn en àmbits destinats a tal efecte de 
forma compatible amb usos residencials. Es preveu així mateix, en el cas que 
hi hagi una part situada en sòl d’especial protecció, que les cessions per 
espais  lliures i zones verdes es concentrin en aquest àmbit. Així mateix, pel 
què fa a la reserves per a habitatge protegit, aquestes seran d’aplicació en 
funció dels increments de sostre o de densitat residencial que proposi la nova 
ordenació.  
 
Actuacions de millora i finançament 
 
L’Avantprojecte de llei preveu facilitar l’execució de les obres de dotacions i 
serveis pendents mitjançant l’elaboració, per part de l’ajuntament 
corresponent,  d’un Programa d’Adequació. Aquest Programa definirà totes les 
actuacions que s’han d’endegar per regular la reordenació urbanística i la 
provisió de serveis, tant pel que fa al planejament urbanístic com al calendari 
d’obres.  



 

 

Acords de Govern . 25..06.2008 5 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

 
Igualment, el Programa d’Adequació enumerarà les actuacions de millora 
urbanística a executar, amb el detall de les fases, l’estimació de costos i la 
seva repercussió en quotes per als parcel·listes. La formulació d’aquest 
Programa serà un requisit imprescindible perquè els municipis puguin accedir 
a les mesures de finançament que preveu la Llei. 
 
Pel què fa al finançament, es crearà un Fons específic del Govern i dues línies 
de crèdits: 
 

• Fons econòmic per a la regularització de les urbanitzacions: amb 
l’objectiu de fomentar la redacció i execució d’aquests Programes 
d’Adequació, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(DPTOP) convocarà anualment aquesta línia d’ajuts dotada amb 10 
milions d’euros que servirà per cofinançar una vintena d’aquests 
projectes cada any. Aquest fons servirà per concedir als ajuntaments el 
finançament necessari per a redactar els Programes d’Adequació, 
l’elaboració de plans urbanístics i projectes d’urbanització, l’adquisició 
de sòl, els projectes específics en matèria de telecomunicacions, 
paisatge o prevenció d’incendis, i executar total o parcialment les obres 
de millora  a les urbanitzacions. 

 
A l’hora de concedir els ajuts d’aquests fons, es prioritzaran els 
municipis amb més urbanitzacions i es tindrà en compte la superfície 
del terme municipal ocupada per aquestes àrees, l’antiguitat en 
l’ocupació de les urbanitzacions i els dèficits de serveis bàsics, entre 
d’altres.  

 
• Finançament per a l’execució de les obres:  préstecs destinats als 

ajuntaments per tal d’ajudar-los a executar i accelerar les obres 
d’urbanització incloses als Programes d’Adequació. Aquest préstecs es 
concediran a través de l’Incasòl. Es preveu que el reemborsament del 
préstec es faci mitjançant les quotes d’urbanització dels propietaris.   

 
• Ajuts als parcel·listes: són ajuts destinats als propietaris per facilitar el 

pagament de l’import de les obres de millora efectuades a la seva 
urbanització. Atès que part dels residents de les urbanitzacions amb 
més mancances són persones grans amb pocs recursos econòmics, es 
crearà una línia d’ajuts perquè puguin fer front al pagament de les 
quotes d’urbanització. Així, aquesta línia anirà destinada a les persones 
de més de 65 anys amb domicili habitual a les urbanitzacions afectades 
i uns ingressos anuals mínims. L’import anual d’aquests ajuts als 
parcel·listes es calcula en 3,2 milions d’euros. 

 
 



 

 

Acords de Govern . 25..06.2008 6 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

Prova pilot a 10 ajuntaments 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat ja una prova 
pilot a 10 urbanitzacions amb dèficits d’equipaments i serveis per verificar el 
funcionament d’aquest sistema, conèixer amb més detall quines seran les 
necessitats i demandes dels ajuntaments, i poder calcular quina haurà de ser 
la dotació econòmica del Fons que preveu la Llei. Aquest pla pilot està dotat 
amb un import total de 2,9 milions d’euros, 290.000 euros per a cada municipi 
participant.  
 
Per tal de posar en marxa la prova, l’Incasòl ha signat convenis de 
col·laboració amb els ajuntaments d’Alpicat (Segrià), Castellvell  del Camp 
(Baix Camp), Corbera de Llobregat (Baix Llobregat), la Juncosa del Montmell 
(Baix Penedès), Masquefa (Anoia), Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental), Maçanet 
de la Selva (La Selva), Mediona (Alt Penedès), Vacarisses (Vallès Occidental) 
i Vidreres (Selva). 
 
Els ajuts atorgats serviran perquè els ajuntaments estableixin un servei tècnic 
de suport, desenvolupin processos de participació ciutadana amb els veïns de 
les urbanitzacions, elaborin els corresponents Programes d’Adequació i 
executin petites obres complementàries. 
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El Govern millorarà les carreteres entre Olost i Olvan  
 

• Les obres començaran aquesta tardor i comprendran un 
recorregut de prop de 22 quilòmetres 

 
• El conjunt d’actuacions suposa una inversió de 47,2 milions 

d’euros 
 
Les carreteres d’Olost (Osona) a Olvan (Berguedà) serveixen per a connectar 
l’Eix Transversal i l’Eix del Llobregat. Per això, formen part d’un eix viari que el 
nou Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya ha assignat a la xarxa 
bàsica. L’any passat, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
va construir el tram inicial d’aquest eix, des de l’Eix Transversal –a la zona de 
la Fontfreda– fins a Olost, amb una inversió de 15,4 milions d’euros i el tram 
final, corresponent a la variant d’Olvan - Gironella, que connecta amb l’Eix del 
Llobregat.  
 
El Govern ha aprovat avui l’ocupació urgent dels béns afectats d’expropiació 
per les obres de les carreteres entre Olost i Olvan i així configurar el tram 
central d’aquest eix, a partir de la millora del recorregut que actualment 
conformen les carreteres entre Olost i Olvan. El Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC) va publicar el passat mes de maig l’anunci de licitació 
de les obres per un valor de 47,2 milions d’euros. Es preveu que els treballs 
s’adjudiquin durant l’estiu i puguin començar la tardor, amb un termini 
d’execució de 28 mesos.  
 
Una nova carretera de 22 quilòmetres 
 
Les obres abastaran una longitud de 21,8 quilòmetres, als termes municipals 
d’Olost, Lluçà, Sant Martí d'Albars, Prats de Lluçanès, Santa Maria de Merlès, 
Sagàs i Olvan. En la major part del recorregut, l’actuació significarà la 
construcció d’una nova carretera amb petites variants de traçat que seguiran 
el corredor de les carreteres existents, amb els paràmetres adequats per a la 
funcionalitat prevista. A la resta del recorregut, s’eixamplarà la calçada 
existent. 
 
La nova carretera estarà formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d’1 
metre d’amplada cadascun. En els trams amb més pendent,  es preveu la 
construcció d’un tercer carril per avançaments; en total, es formaran 3,9 
quilòmetres de vies lentes. En general, els encreuaments estaran formats per 
interseccions a nivell, amb tercers carrils centrals per als girs a l’esquerra. 
 
D’altra banda, les obres preveuen la connexió amb els camins interceptats per 
la carretera. En alguns casos, es formaran camins laterals per tal de donar-los 
continuïtat i passos a diferent nivell sobre el tronc central de la carretera. 
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En aquesta actuació, es poden distingir els trams següents: 
 
Olost - Prats de Lluçanès: Aquest tram segueix el corredor de pas de l’actual 
BV-4405 i té una longitud de 5,7 quilòmetres. S’inicia al punt final de la futura 
variant d’Olost i s’acaba a l’inici de la variant de Prats de Lluçanès. En aquest 
tram, es formaran tres interseccions: 
 

• Intersecció amb tercer carril, amb la  carretera BP-4653, de Perafita. 
• Intersecció amb tercer carril, amb la carretera BV-4342, de Sant Martí  

d’Albars i Santa Eulàlia de Puig-oriol. 
• Intersecció amb tercer carril, d’accés  a Santa Creu del Joglar. 

 
Les principals estructures previstes són el viaducte sobre la riera Gavarresa, 
que té 165 metres de longitud, i el viaducte sobre la riera del Lluçanès, de 125 
metres. 
 
Variant de Prats de Lluçanès: Per tal d’evitar el pas de la via per l’interior del 
nucli de Prats de Lluçanès, es construirà una variant pel nord-est d’1,3 
quilòmetres de longitud. En aquest  tram es preveuen dos encreuaments: 
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o Enllaç Prats-est, d’inici de la variant. Serà un enllaç a diferent nivell 
format per un pas inferior i una rotonda a cada costat del pas. 

o Intersecció Prats-nord. Serà una intersecció a nivell formada per un 
tercer carril central. 

 
Prats de Lluçanès – Olvan: Aquest tram té una longitud de 14,6 quilòmetres, 
des del final de la variant de Prats de Lluçanès fins a la variant d’Olvan. Al  
llarg d’aquest tram, se segueix el corredor de l’actual C-154. 
 
Les principals interseccions previstes són: 
 

• Intersecció amb la carretera BV-4341 d’accés a Lluçà. Aquesta 
intersecció tindrà tercer carril central.  

• Intersecció amb la carretera BV-4406, de Santa Maria  de Merlès. 
• Interseccions de la zona de la Pinya: tres encreuaments en forma de T  

amb tercer carril. 
• Intersecció amb la carretera BV-4346 d’accés a Sagàs, amb tercer  

carril per als girs a l’esquerra. 
• Intersecció amb la carretera BV-4347 d’accés a Olvan, amb tercer  

carril. 
 
En aquest tram, cal destacar la construcció d’un viaducte de 114 metres sobre 
el rec del Pontarró, a més de l’ampliació d’alguns ponts existents.  
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El Govern amplia els ajuts d’enguany a la rehabilitació 
d’habitatges en 40 milions d’euros més 
 

• Les subvencions són per rehabilitacions d’habitatges i per edificis 
sencers, de manera que se’n poden beneficiar particulars i 
comunitats de propietaris 

 
• Amb els 46,3 milions totals es preveu rehabilitar 40.000 habitatges, 

la xifra prevista al Pacte Nacional per l’Habitatge 
 

El Govern ha aprovat avui una ampliació de l’import per fer front a la 
sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació rebudes aquest any fins arribar als 46,3 
milions d’euros. Amb aquesta quantitat se subvencionaran 40.000 habitatges 
que s’han de rehabilitar.  
 
Aquesta xifra se suma als 1’5 milions d’euros de la convocatòria inicial 
(tancada el 30 de maig), als quals s’hi ha d’afegir els 4’8 milions d’euros del 
conveni amb l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) per les obres destinades 
exclusivament a actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic, més els 
40 milions que s’han ampliat avui, fan un total de 46’3 milions, un 9,5% més 
que l’any passat. El Pacte Nacional per l’Habitatge xifra al voltant dels 40.000 
els habitatges que cal rehabilitar cada any, número al que es preveu arribar 
amb aquesta dotació. 
 
El 2007 es van destinar a aquests ajuts 43’7 milions d’euros, per tant han 
augmentat un 9,5% enguany. Les subvencions són per rehabilitacions 
d’habitatges i per edificis sencers, de manera que se’n poden beneficiar 
particulars i comunitats de propietaris. La convocatòria es va tancar el passat 
30 de maig, i amb aquesta xifra es vol donar resposta a les peticions de 
subvenció. 
 
Pel que fa al tipus d’obres, els ajuts a la rehabilitació enguany subvencionen 
obres de reparació de patologies de diversos graus d’intensitat, la instal·lació 
d’ascensors, grans instal·lacions d’aigua, llum i gas, i obres d’aïllament acústic 
i millora de l’eficiència energètica dels edificis o dels habitatges. 
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El Govern amplia amb 13 milions d’euros els ajuts al 
lloguer per a persones amb risc d’exclusió social 
 

• El pressupost total que s’hi destina és de 39 milions euros 
 
• L’any passat 13.913 llars es van beneficiar dels ajuts a la renda 

mensual, 7.303 d’aquestes llars era la primera vegada que ho feien 
 

• L’ajut mitjà mensual d’aquesta convocatòria en l’última edició va 
ser de 188,6 euros 

 
El Govern ha aprovat avui l’ampliació del pressupost destinat a ajuts per pagar 
el lloguer a persones amb ingressos molt baixos i que es troben en situació de 
risc d’exclusió social per motiu residencial. L’import inicial de la convocatòria 
de 2008 (obert el 31 de març) era de 26 milions d’euros i ara s’amplia fins als 
39 milions, és a dir, 13 milions més. Aquesta ampliació de pressupost és per 
atendre els compromisos del Pacte Nacional de l’Habitatge per arribar a donar 
cobertura a 30.000 llars, incloent-hi els ajuts la renda bàsica d’emancipació.  
 
L’any 2007 l’import inicial va ser de 18’3 milions euros i després de dues 
ampliacions es va arribar gairebé als 30 milions. D’aquesta forma enguany 
s’han incrementat la quantia dels ajuts en un 30%. 
 
Els ajuts al lloguer d’habitatge tenen la finalitat d’ajudar a famílies amb 
ingressos per sota de 2,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes 
múltiples (IPREM) a pagar la renda dels seus habitatges, si aquest cost els 
suposa un esforç superior al 30% dels seus ingressos, o als que tinguin 
ingressos per sota d’1 vegada l’IPREM, si el cost del lloguer els suposa un 
esforç superior al 20% dels seus ingressos. Els ingressos de cada llar es 
calculen en funció del municipi de residència i dels membres de la unitat 
familiar (tinguin o no relació de parentiu). Així, per exemple, en el primer cas, i 
per a una llar de dos membres a la ciutat de Barcelona, els ingressos han de 
ser inferiors als 2.000 euros mensuals i el preu del lloguer superior als 576 
euros. En el segon cas, i també per a una llar de dues persones a Barcelona, 
els ingressos serien de 768 euros mensuals i el lloguer superior als 230. 
  
Poden optar a les subvencions les persones en les circumstàncies següents: 
 

• Majors de 65 anys, titulars de contractes de lloguer amb pròrroga 
forçosa. 

• Llogaters d’habitatges administrats per Adigsa. 
• Titulars d’un contracte de lloguer obtingut o supervisat a través de les 

borses integrades en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. 
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• Joves de fins a 35 anys d’edat inclosos, amb ingressos anuals mínims 
de 5.500 euros, que hagin signat un contracte de lloguer o l’hagin fet 
supervisar a través de borses joves d’habitatge. 

  
El termini per presentar les sol·licituds finalitza: 
 

• Per antics i nous perceptors amb contracte de lloguer de data anterior a 
l’1 de gener de 2008, el 30 de juny. 

• Per a les sol·licituds amb contractes de lloguer subscrits a partir de l’1 
de gener de 2008,  el 31 d’octubre. 

 
Aquestes subvencions són incompatibles amb les de la renda bàsica 
d’emancipació, convocatòria que també està oberta a hores d’ara. 
  
La convocatòria de 2007 d’ajuts per al pagament del lloguer va permetre 
subvencionar la renda mensual a un total de 13.913 llars. D’aquestes, 6.610 
famílies ja havien estat beneficiades en anys anteriors i se’ls ha prorrogat l’ajut 
un any més, mentre que les altres 7.303 llars se n’han beneficiat per primera 
vegada. L’ajut mitjà mensual d’aquesta convocatòria va ser de 188,6 euros i 
va variar des dels més moderats concedits als llogaters dels parcs públics, 
que van obtenir un ajut mitjà de 116,24 euros mensuals, fins als més elevats, 
atorgats als joves a través de la Xarxa de Lloguer Jove, de més de 205 euros 
mensuals de mitjana. 
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El Govern amplia fins a 7,2 milions els ajuts per a 
boscos públics, indústria forestal i prevenció 
d’incendis 
 

• Les subvencions es destinen a la gestió forestal sostenible, la 
prevenció d’incendis, el foment d’energies alternatives (biomassa) 
i l’adquisició de maquinària 

 
• Els ajuts seran ara bianuals, canvi que permetrà que els 

ajuntaments, les agrupacions de defensa forestal i les empreses 
tinguin més temps per executar els treballs  

 
• Per primer cop s’obre una línia d’ajuts per a l’adquisició de 

calderes de biomassa  
 
El Govern ha acordat ampliar fins a 7,2 milions d’euros els ajuts que lliura el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la gestió forestal sostenible. 
Les subvencions seran per al període 2008-2009 i no anuals com s’havien 
atorgat fins ara. Inicialment l’import de les subvencions era de 5,1 milions i es 
van convocar a principi del mes d’abril d’enguany. 
 
El paquet més importants d’ajuts, de 2,7 milions d’euros, servirà per impulsar 
accions per recuperar zones cremades, com la tallada de vegetació afectada i 
el tractament de les restes, la pela de suro i pelagrí cremat, plantacions, 
reposicions, etc. També hi ha ajudes per a la gestió forestal de prevenció 
d’incendis, com el tractament de restes vegetals vora camins, la reducció de la 
càrrega de combustible en la unitat de gestió o la diversificació de la vegetació 
amb plantació de noves espècies. 
 
Per primer cop, el Departament destina 170.000 euros per subvencionar 
contractes d’arrendament financer (leasing) per a l’adquisició de calderes de 
biomassa que utilitzen estelles. A més, se subvenciona el desembosc i la 
densificació (estellat i/o empacat en carregador) de biomassa forestal. 
 
Més de 2,6 milions es destinen a la construcció de vials necessaris per a la 
gestió forestal sostenible i a la construcció d’obra civil o de bioenginyeria, a 
més de treballs silvícoles com l’aclarida, la tallada selectiva i el tractament de 
restes vegetals vora camins, la selecció de tanys, l’estassada de sotabosc, les 
podes de formació i podes de qualitat, el despelegrinatge de suro, pela de 
suro de qualitat reduïda i ratllat de suro, el tractament fitosanitari per a la lleva 
del suro, la plantació d’espècies de creixement lent en sistemes agroforestals i 
plantacions de coníferes i planifolis, la plantació de terrenys agrícoles amb 
espècies forestals arbòries, la reposició de fallades i el manteniment de 
plantacions. 
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Un paquet d’1.278.000 euros és per a l’adquisició de maquinària, com 
processadores, autocarregadors i arrossegadors forestals (skidders), la 
compra d’equips tractors carregadors complets, l’adquisició d’eines i 
complements forestals que permetin un primer tractament dels productes 
forestals: desbrossadores, escorçadores mòbils, estelladores, empacadores i 
d’altres per a finalitats similars, en un nombre no superior als equips tractors 
propietat del sol·licitant. També se subvencionaran l’adquisició de góndoles, 
camions i plataformes per al transport de la fusta o biomassa i grues; 
l’adquisició de bàscules, i instal·lacions i obra civil en empreses de recol·lecció 
i primera transformació de productes forestals no fusters. 
 
Finalment, hi ha una dotació de 600.000 euros per subvencionar actuacions 
com la redacció de projectes d’ordenació, la revisió de projectes d’ordenació, 
la redacció i revisió de plans tècnics de gestió i millora forestal, les despeses 
de creació d’associacions, la redacció i revisió de plans simples de gestió 
forestal, l’elaboració de projectes per a l’actuació forestal conjunta, les 
actuacions de divulgació i sensibilització, les despeses de manteniment 
d’associacions, la direcció d’actuacions silvícoles, i el disseny i la direcció 
d’actuacions forestals singulars. A banda, hi ha ajuts per a la plantació 
d’espècies micorrizades per al conreu de la tòfona. 
 
Part dels ajuts per a la gestió forestal sostenible, més d’1,3 milions, es 
lliuraran a Agrupacions de Defensa Forestal. Aquestes agrupacions, que són 
una peça clau en la prevenció dels incendis forestals, reben altres ajuts per 
valor de 2,8 milions que també atorga el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 
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Més ajuts als emprenedors i a l’autoocupació a 
Catalunya en el període 2008-2010 
 
• El Govern aprova una inversió de 6,6 milions d’euros en ajuts per a 

les entitats locals de foment de creació d’empreses i per als 
emprenedors 

 
El Govern ha aprovat avui destinar 6,6 milions d’euros al suport a les persones 
emprenedores i l’autoocupació a Catalunya en el període 2008-2010. 
D’aquesta quantitat, un total de 5.781.600 euros es destinaran a subvencions 
per donar suport als programes de les entitats locals de foment i 
assessorament a la creació d’empreses. Els 818.400 euros restants 
s’adreçaran a la creació d’una plataforma de suport a l’emprenedoria.  
 
Aquestes dues iniciatives s’emmarquen en el Pla Inicia que va presentar el 
Govern el març passat amb l’objectiu de potenciar la creació de més i millors 
empreses. Un dels eixos fonamentals del Pla Inicia és comptar amb la 
col·laboració d’una xarxa de 150 entitats locals (ajuntaments, consells 
comarcals, consorcis locals, diputacions, entitats metropolitanes, 
mancomunitats i societats públiques locals, entre d’altres).  
 
Amb els ajuts aprovats avui, el Govern vol contribuir a reforçar els serveis 
públics locals de suport a la creació d’empreses i de foment de l’esperit 
emprenedor.  
 
Les subvencions es divideixen en tres grans línies: 
 
• Programes dels ens locals de foment i assessorament a la creació 

d’empreses: Aquesta línia té per objectiu que les entitats locals disposin 
d’un “Programa Local de Foment i Assessorament a la Creació 
d’Empreses” que es desenvolupi d’una forma estable, continuada, 
estructurada i professional.  

 
Els serveis que hauran d’oferir les entitats locals són accions de 
sensibilització de la població envers el foment de l’esperit emprenedor, 
disposar de mecanismes d’informació i orientació i desenvolupar 
programes de formació adreçats a les persones emprenedores, 
proporcionar assessorament al procés de creació d’empreses i oferir 
seguiment tècnic als processos de consolidació de les empreses creades. 
 
La quantitat màxima d’aquesta subvenció pot arribar fins al 80% del cost 
de l’activitat, des d’un import mínim de 12.000 euros fins a un import 
màxim de 76.000 euros anuals.  
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• Projectes singulars de suport a la creació d’empreses: Aquesta 
segona línia vol promocionar i donar suport de programes específics per 
donar resposta a les necessitats de les persones emprenedores que no 
queden cobertes per la primera línia. En aquest cas, la convocatòria anual 
establirà els col·lectius prioritaris als quals s’adrecen aquests projectes. 

 
La quantitat màxima d’aquesta subvenció pot arribar fins al 80% del cost 
de l’activitat, fins a un import màxim de 24.000 euros anuals.  

 
• Projectes experimentals de suport a la creació d’empreses: En aquest 

cas es subvencionaran aquelles accions que aportin innovació en l’àmbit 
de la creació d’empresa i suport a les persones emprenedores. Es 
consideren projectes innovadors aquells que facin aportacions innovadores 
en el tipus d’activitat, metodologia utilitzada, els col·lectius als quals es 
destina l’activitat i implicació amb els agents locals, entre d’altres.  

 
La quantitat màxima d’aquesta subvenció pot arribar fins al 80% del cost 
de l’activitat, fins a un import màxim de 24.000 euros anuals.  
 
Els beneficiaris d’aquesta ordre són els ajuntaments, consells comarcals, 
consorcis locals, diputacions, entitats metropolitanes, mancomunitats i 
societats públiques locals. En el cas de les línies B i C també poden optar 
als ajuts les entitats sense afany de lucre, les universitats o entitats que en 
depenguin i les cambres de comerç. 

 
 
Plataforma de suport a l’emprenedoria 
 
Pel que fa a la plataforma de suport a l’emprenedoria, el Govern crearà un 
portal web de productes i serveis de suport a les persones emprenedores i un 
espai web per a les entitats locals i el seu personal tècnic. 
 
El portal oferirà informació, formació on-line, guies interactives sobre els 
tràmits per crear una empresa, el catàleg de formes jurídiques per constituir 
una empresa i diferents opcions per accedir a finançament, així com eines per 
elaborar el pla d’empresa i testar la idea de negoci. Els serveis s’oferiran de 
forma progressiva al conjunt del territori català i el portal es posarà en marxa a 
finals de 2008.  
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El Govern construirà quatre nous edificis escolars que 
donaran servei a 1.575 alumnes 
 

• A partir d’avui, el Govern disposa dels solars necessaris per a 
construir tres edificis destinats a educació infantil i primària a 
Palau-solità i Plegamans, Cervera i Girona que fins ara estaven 
situats en mòduls 

 
• El Govern també aprova la creació d’un nou CEIP a Castellar del 

Vallès 
 

• Entre tots quatre edificis, el Govern habilita 1.575 places en 
diferents centres educatius i inverteix 16,8 milions d’euros 

 
 
El Govern ha aprovat avui un seguit d’actuacions per a construir nous edificis 
escolars a Palau-solità i Plegamans, Cervera, Girona i Castellar del Vallès. En 
total, aquestes actuacions suposaran habilitar 1.575 places, amb una inversió 
total de 16,8 milions d’euros.  
 
En el cas de Palau-solità i Plegamans, Cervera i Girona, l’aprovació del 
Govern ha suposat disposar de tres solars per a construir tres edificis per a 
l’educació infantil i primària. En tots tres casos, es tracta de CEIP que fins ara 
funcionaven en mòduls, i un cop executat el projecte passaran a disposar 
d’edificis nous.  
 
En total, amb aquesta actuació el Govern habilita 1.125 places i hi invertirà 
10,9 milions d’euros. En el cas del CEIP de Palau-solità i Plegamans la 
inversió és de 2 milions d’euros, a Girona és de prop de 5 milions d’euros i a 
Cervera de 3,9 milions d’euros. 
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat l’adjudicació d’un nou CEIP de 
dues línies a Castellar del Vallès. Aquest CEIP tindrà un pressupost de 5,9 
milions d’euros i suposarà escolaritzar 450 alumnes. 
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El Govern construirà dues noves depuradores a 
Castellví de Rosanes i a Dosrius i ampliarà la de 
Tàrrega 
 

• S’invertiran més d’11,6 milions d’euros en els tres projectes 
 
• En total, les tres instal·lacions donaran servei a més de 47.000 

persones 
 
El Govern ha aprovat avui la construcció de dues noves depuradores a 
Castellví de Rosanes (Baix Llobregat) i Dosrius (Maresme) i l’ampliació de la 
depuradora de Tàrrega (Urgell). El conjunt d’aquestes actuacions, amb un 
pressupost  superior als 11,6 milions d’euros, millorarà el sanejament d’aigua 
en aquests municipis, permetent la recollida i posterior tractament dels seus 
cabals d’aigües residuals.  
 
El projecte que es desenvoluparà a Castellví de Rosanes consistirà en la 
construcció d’una planta depuradora de tipus biològic i la connexió de l’actual 
xarxa de sanejament amb la futura depuradora. La planta tractarà un cabal de 
650 m3/dia el que equival a donar servei a 2.700 habitants.  
 
La construcció de l’estació depuradora i els més de 2 quilòmetres de xarxa de 
col·lectors, juntament amb la resta d’obres complementàries, suposaran una 
important millora sanitària i mediambiental, tant del Torrent de Can Abad com 
de l’entorn general de Castellví de Rosanes. La durada d’aquesta actuació és 
de 14 mesos i té un pressupost superior als 1,7 milions d’euros.   
 
Les obres a Dosrius, que compten amb un pressupost superior als 4,7 milions 
d'euros, van destinades a tractar les aigües residuals domèstiques generades 
pel nucli urbà de Can Massuet-el Far. Per tant, la construcció de la nova 
depuradora i els corresponents col·lectors permetran tractar un cabal màxim 
de 1.024 m3/dia, que permetrà donar servei a 5.120 habitants. A més de 
l’estació depuradora, es construiran dues estacions de bombament i  prop de 
4 quilòmetres de xarxa de col·lectors. Les obres començaran durant les 
properes setmanes i tindran una durada de 10 mesos.  
 
Increment de la capacitat a Tàrrega 
 
Pel que fa a les obres d’ampliació de la depuradora de Tàrrega, aquestes 
consistiran a incrementar el cabal tractat de 2.600 a 6.800 m³/dia, el que 
equivaldrà a donar servei a una població de 39.667 persones.   
 
En aquest sentit, les instal·lacions d’ampliació de la depuradora s’emplaçaran 
a prop de les ja existents. Aquestes obres comportaran una important millora 
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sanitària i mediambiental de la conca del riu Ondara i de l’entorn general de 
Tàrrega. Les obres, que compten amb un pressupost superior als 5,2 milions 
d’euros, s’iniciaran durant el segon semestre de l’any 2008 i tindran una 
durada d’11 mesos.  
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El Govern nomena els nous presidents dels Consells 
Socials de la UPC i de la UPF 
 
• Joaquim Boixareu, de la UPC, i Núria Basi, de la UPF, són nomenats 

presidents dels seus respectius Consells Socials 
 
El Govern ha aprovat avui el nomenament de Joaquim Boixareu i Núria Basi 
com a nous presidents dels Consells Socials de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), respectivament.  
 
La Llei d’Universitats de Catalunya (LUC) estableix que cada universitat ha de 
tenir un Consell Social de 15 membres, dels quals nou són persones 
representatives de la societat catalana i sis són membres del consell de 
govern de la universitat. El president o presidenta del consell social és 
nomenat per acord del Govern de la Generalitat, a proposta del conseller del 
DIUE, d’entre els membres del consell social representatius de la societat 
catalana. El seu mandat és de quatre anys i és renovable per un únic període 
de la mateixa durada.  
 
Es renoven, doncs, els següents presidents de Consells Socials: 
 
Joaquim Boixareu, nou president del Consell Social de la UPC. Nascut el 
1959, és llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE (Barcelona), 
l’École des Hautes Études Commerciales de Paris i la New York University. És 
conseller delegat d’Irestal Group i president de FEMCAT. També és 
vicepresident primer de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM); membre del 
Comité Executiu i de la Junta Directiva del Foment del Treball Nacional; 
Membre del Patronat de la Barcelona Graduate School of Economics i 
Membre del Comité Permanent d’Experts del Pacte Nacional per a la Recerca 
i la Innovació de Catalunya. Substitueix el senyor Ramon Folch i Guillén. 
 
Núria Basi, nova presidenta del Consell Social de la UPF. Nascuda el 
1953, és llicenciada en Ciències Biològiques i amb estudis de postgrau en 
farmacologia i en gestió i direcció d’empreses per la Universitat de Barcelona. 
Ha estat directora general de CIDAsal, així com subdirectora general, 
consellera delegada i, des del setembre del 2005, presidenta de BASI, S.A. És 
també membre de la Junta Directiva de Foment de Treball Nacional i del 
Consell d’Administració de la Fira de Barcelona. Substitueix a Mercè Sala 
Schnorkowsky. 
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Un nou pla turístic potenciarà el patrimoni cultural i 
paisatgístic de la comarca del Ripollès 
 

• Es posa en marxa el pla Terra de comtes i abats, viatge als orígens 
de Catalunya, que dóna a conèixer llocs emblemàtics a l’entorn de 
figures històriques o llegendàries com poden ser el comte Arnau o 
Guifré el Pelós  

 
• El pla promou la diversificació econòmica del Ripollès al sector 

del turisme, especialment en municipis que han patit importants 
processos de reconversió industrial 

 
• S’hi invertiran gairebé 4 milions d’euros finançats entre diverses 

administracions 
 
El Ripollès comptarà amb un pla de dinamització turística que, amb el nom 
Terra de comtes i abats, viatge als orígens de Catalunya, contribuirà a la 
diversificació econòmica de la comarca mitjançant el desenvolupament del 
turisme i la posada en valor del seu patrimoni cultural material i immaterial. 
Per aquest motiu, el pla fa una incidència especial en els municipis que han 
registrat importants processos de reconversió industrial, com és el cas de 
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. 
 
La mesura, que s’emmarca en el Pla Estratègic de Turisme a Catalunya 2005-
2010, compta amb un pressupost de gairebé 4 milions d’euros, dels quals 1,3 
milions els aportarà el Govern. La resta seran finançats pel Ministeri 
d’Indústria i Comerç, i el Consorci Ripollès Desenvolupament, conjuntament 
amb el ajuntaments de Ripoll, Gombrèn i Sant Joan de les Abadesses. 
 
Terra de comtes i abats: actuacions 
 
Els punts forts d’interès turístic en què es basarà el pla Terra de comtes i 
abats seran el conjunt arqueològic del castell de Mataplana i el Santuari de 
Montgrony, a Gombrèn; el Palau de l’Abadia i el Monestir de Sant Joan de les 
Abadesses, i, evidentment, el conjunt monàstic de Santa Maria de Ripoll. Es 
tracta de convertir aquests llocs en renovats focus d’atracció cultural i turística, 
que situïn novament aquests escenaris ripollesos en el mapa mental dels 
catalans. 
 
Amb aquest objectiu es dotarà tots aquests llocs amb l’equipament necessari 
per a fer un producte turístic d’alt nivell, com ara la creació de centres 
d’interpretació i espais museïtzats i l’adopció d’una senyalització específica. 
Es tracta d’aconseguir que el visitant s’endinsi i visqui en primera persona la 
història del territori.  
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S’actuarà especialment en els llocs següents: 
 

• Escenaris de la llegenda del Comte Arnau: Es tracta de posar en 
valor indrets on la tradició situa els fets protagonitzats per Arnau, com 
el forat de Sant Ou o les escales de Montgrony. 

 
• Conjunt del castell de Mataplana: Es volen destacar els elements 

principals de la història del Castell de Mataplana i la dels seus senyors 
com Hug de Mataplana, mort a la conquesta de Mallorca, Huguet, el 
trobador, i Ponç, objecte de les sàtires de Guillem de Berguedà (Ramon 
Vidal de Besalú va descriure la cort trobadoresca que hi havia al 
castell). 

 
• Ripoll com a bressol de Catalunya i origen de la nació catalana: Es 

destaca la figura del Comte Guifré; i el mite literari del Comte Arnau, 
vinculat a Mataplana i a Sant Joan de les Abadesses, i la Llegenda dels 
9 barons de la Fama i l’Heroi Otger Cataló.  

 
• Grans monestirs romànics: Inclou els dos grans conjunts monàstics 

de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. És el conjunt més ric des d’un 
punt de vista temàtic la qual cosa no ha d’estranyar, doncs, ambdós 
monestirs van ocupar un paper destacat i molt rellevant en els inicis de 
la història de Catalunya. 

 
La inversió es realitzarà durant els propers tres anys i es preveu que tingui 
efectes multiplicadors per al conjunt de la comarca del Ripollès, en la mesura 
que Terra de Comtes i Abats ha d’esdevenir també un dels eixos vertebradors 
de la futura Ruta dels Orígens: senyors de la Muntanya, una ruta pirinenca 
que prepara actualment la Direcció General de Turisme amb l’objectiu de 
posar en valor turístic l’immens patrimoni, natural, monumental, gastronòmic i 
cultural del conjunt del Pirineu català.  
 
A banda d’aquest pla turístic, el Govern també crearà un Centre d’Acollida 
Turística (CAT) a Ripoll. Aquest nou centre, un dels onze previstos a 
Catalunya, reivindicarà el municipi com a bressol de la Catalunya medieval, on 
van deixar la seva petja personatges tan emblemàtics com Guifré el Pilós, 
comte de Barcelona, l’abat Oliba i Gerbert d’Orlhac, que esdevindria el Papa 
Silvestre II, erudit nascut a Occitània que es va formar a Ripoll. 
 
Cadascun dels CATs girarà al voltant de punts d’interès concrets de caràcter 
històric, paisatgístic o cultural. El seu objectiu és millorar el coneixement i la 
comprensió de Catalunya a través de la immersió en els seus elements 
identitaris més representatius.  
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Cinc departaments del Govern unificaran les seves 
seus a les Terres de l’Ebre en un nou edifici a Tortosa 
 

• Governació, Política Territorial, Justícia, Agricultura i Innovació 
deixaran les oficines que ocupen ara en lloguer i s’hi traslladaran 

 
• D’aquesta forma es facilitaran els tràmits que han de fer els 

ciutadans en dependències de l’administració i es racionalitzarà la 
despesa immobiliària 

 
 
Fins a cinc departaments del Govern unificaran les seus dels serveis 
territorials a les Terres de l’Ebre en un nou edifici al carrer Montcada de 
Tortosa, molt a prop del Palau Abària, on hi ha la seu de la Delegació 
Territorial del Govern. El Govern ha acceptat avui la cessió gratuïta de domini 
oferta per l’Ajuntament de Tortosa de la finca destinada a aquest trasllat, i 
d’aquesta manera les oficines de Governació i Administracions Públiques; 
Política Territorial i Obres Públiques; Justícia; Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural, i Innovació, Universitats i Empresa deixaran els espais que ocupen 
actualment en règim de lloguer, amb el conseqüent estalvi en despeses 
immobiliàries. 
 
La principal novetat pel ciutadà serà que les relacions amb l’administració 
seran molt més fàcils a l’hora de fer qualsevol tràmit que exigeixi visitar la seu 
de més d’un departament. Més encara quan el solar on es construirà el nou 
edifici està just enfront de la seu de la Delegació del Govern a les Terres de 
l’Ebre, el Palau Abària. 
 
El solar, l’antiga seu de l’Institut Joaquim Bau, està situat al carrer Montcada 
de Tortosa, entre els carrers Seminari, Cabanes i Benasque i té una superfície 
total de 2.840 m2. L’edifici, projectat per la prestigiosa arquitecta Carme Pinós, 
és d’una gran singularitat estètica i vol ser símbol de modernitat i disseny al 
nucli antic de Tortosa. Així, també es contribueix a l’objectiu de regenerar la 
zona i cohesionar-la socialment, econòmicament i urbanística. 
 
En aquest nou edifici hi treballaran unes 400 persones en una superfície de 
5.000m² per oficines, a les quals s’hi sumen 2.000m² per a l’arxiu i 7.000m² 
destinats a 200 aparcaments. S’hi ha reservat una gran àrea de fàcil accés per 
l’atenció al ciutadà. 
 
En primer lloc s’han de dur a terme les obres d’enderrocament d’un edifici que 
ocupa part del solar, que tenen un termini d’execució d’uns quatre mesos. 
Posteriorment, es faran les excavacions arqueològiques pertinents perquè les 
obres d’execució de la nova seu de les delegacions puguin començar a 
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principis del proper 2009. L’import previst aproximat per tota l’actuació és 
d’uns 19 milions. 
 
 
Projecte bàsic i d’execució d’enderrocament d’edificis 
 
L’edifici s’enderrocarà manualment a les tres darreres plantes, així com tots 
els elements que siguin perillosos per la integritat tant dels treballadors com 
dels immobles veïns o vianants i vehicles que passin pels carrers propers. 
S’haurà d’estintolar la façana del carrer Benasque fins l’inici de la planta baixa. 
 
Hi haurà alguns elements que s’hauran de recuperar en el moment de 
l’enderroc: l’arcada gòtica existent a la planta baixa, la socolada de pedra que 
està al carrer Montcada cantonada Benasque, les rajoles del nom del carrer 
Benasque i els dos pilons del centre del mateix carrer. Aquests elements es 
conservaran. Tots els treballs de desmuntatge dels elements recuperables 
estaran baix la supervisió i les directrius plantejades pel Servei d’Arqueologia 
del Departament de Cultura. 
 
 



 

 

Acords de Govern . 25..06.2008 25 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

El CAP de Salou es convertirà en un centre sanitari 
d’alta resolució i oferirà cirurgia ambulatòria i 
diagnòstic per la imatge 
 

• El Govern aprova una inversió de 4,7 milions d’euros per a 
l’ampliació del centre 

 
• D’aquesta manera, es dóna resposta a l’augment de la demanda 

dels ciutadans, especialment en època d’estiueig 
 
El Govern ha aprovat avui una inversió de 4,7 milions d’euros per a les obres 
d’ampliació del Centre de Salut de Salou, que convertirà aquest equipament 
en un Centre d’alta Resolució (CAR) per donar resposta a l’augment de la 
demanda assistencial que, especialment en època d’estiueig, registra la ciutat. 
En aquest sentit, a l’estiu la població de Salou passa de 24.000 a més de 
90.000 persones.  
 
El nou CAR, que entrarà en funcionament durant el darrer trimestre de l’any 
que ve, triplicarà la seva superfície fins arribar als 4.767 m2. El pressupost total 
de la millora supera els 7 milions d’euros, un cop sumats el cost del projecte 
d’obres i l’equipament del centre. 
 
Amb aquesta ampliació, el centre disposarà de diagnòstic per la imatge, 
hospital de dia, àrea d'oncologia, àrea d'urgències i una sala de cirurgia menor 
ambulatòria, a banda de les diverses consultes de medicina general, de 
pediatria, de ginecologia i d’una àrea de rehabilitació. 
 
El detall de les instal·lacions és el següent 
 
• 12 consultes de medicina general 
• 4 consultes de pediatria 
• una consulta de treball social 
• una àrea de rehabilitació amb sala de tractament , 4 boxs i 1 sala de 

consulta 
• una àrea d’urgències amb dos sales de consulta, 4 boxs d’observació, 3 

boxs de tractaments, 2 boxs de reanimació, 6 boxs d’extracció, 1 sala de 
guixos i 1 sala de cirurgia menor ambulatòria 

• diagnòstic per la imatge 
• hospital de dia 
• àrea d’oncologia amb tres consultes 
• àrea del programa ASSIR amb dos consultes de tocoginecologia i dos de 

llevadores 
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• àrea d’atenció polivalent amb 6 consultes polivalents i dos consultes de 
salut mental 

• àrea d’atenció als desplaçats amb 4 consultes de medicina general i 1 
consulta de pediatria 

• àrea de personal de transport sanitari 
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Noves terminals de radiocomunicacions per als 
cossos de seguretat i emergència de Catalunya  
 
  

• El Govern inverteix 7,9 milions d’euros en l’adquisició de noves 
terminals i equips complementaris  

 
• Els nous aparells asseguraran la connexió a la xarxa RESCAT 

dels Mossos d’Esquadra de Tarragona i Terres de l’Ebre, on 
culminarà el desplegament el proper 1 de novembre 

 
• La integració dels sistemes de seguretat i emergència, a través de 

RESCAT, milloren el seu rendiment i l’eficàcia  
 
 
Els Mossos d’Esquadra, els bombers i els responsables de protecció civil 
tindran noves terminals de radiocomunicacions, que asseguraran la connexió 
a la xarxa RESCAT i, per tant, la integració dels sistemes d’emergències i de 
seguretat. En aquest sentit, el Govern ha aprovat avui destinar 7,9 milions 
d’euros per adquirir aparells per a aquest any a través de rènting.  
 
Aquests nous equipaments inclouen terminals d’usuari per assegurar la 
connexió a la xarxa RESCAT dels Mossos d’Esquadra, especialment els de 
Tarragona i els de les Terres de l’Ebre, que a finals d’any acabaran el 
desplegament a Catalunya. L’import també servirà per renovar part dels 
terminals del cos de Bombers i també per incloure a les unitats mòbils, 
ordinadors connectats a la xarxa RESCAT i, d’aquesta manera, millorar 
l’arribada als sinistres.  
 
A més, també es dotarà de terminals els efectius de la nova àrea de Protecció 
Civil i els responsables d’aquesta unitat dels ajuntaments de Catalunya que no 
tenen policia local, per integrar-se a la xarxa RESCAT.  
 
Aquest any, s’inclourà a la xarxa RESCAT la cobertura de zones especials, 
com ara edificis singulars o túnels viaris, i s’obrirà als agents d’emergències i 
seguretat dels ajuntaments de Catalunya, implantant un sistema integral de 
gestió que permeti donar servei a aquests cossos. A més, la RESCAT 
millorarà substancialment la cobertura a les comarques de Tarragona, on 
enguany es desplegaran els Mossos d’Esquadra.  
 
 
 
 
Xarxa Rescat 
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La xarxa RESCAT ("Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat – 
Catalunya") és una plataforma tecnològica de telecomunicació destinada a 
tots els cossos del sector públic que resolen situacions que afecten la 
seguretat i les emergències de Catalunya. Es tracta d'una única xarxa física, 
amb un canal compartit, on els terminals que s'hi connecten poden comunicar-
se directament. 
 
En un primer moment cada cos operatiu tenia la seva pròpia xarxa de 
comunicacions, per exemple, el cos de Mossos d'Esquadra operava 
mitjançant la xarxa Nexus i el cos de Bombers mitjançant la xarxa Àgora, 
ambdues amb diferents tecnologies. El Govern va decidir integrar les xarxes 
d’altres cossos i agents operatius en la seguretat i les emergències (policies 
locals, bombers locals i ambulàncies) com a grups independents, amb 
possibilitat d’intercomunicar-se en qualsevol moment.  
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Altres acords 
 
 

• El Govern atorga prop de 4 milions d’euros a les Comunitats 
Catalanes de l’Exterior   

  

El Govern atorgarà un total de 3.847.632 euros a 73 Comunitats Catalanes de 
l’Exterior que han concorregut a la convocatòria de subvencions plurianuals 
corresponent al  període 2008-2010. La convocatòria plurianual, que enguany 
s’ha desenvolupat per primer cop, s’ha plantejat amb l’objectiu de facilitar a les 
Comunitats Catalanes de l’Exterior la seva gestió i funcionament, tot i que 
també s’inclouen en aquesta quantia les partides destinades a la realització 
d’activitats i a l’ensenyament del català. 
 
 

• Maria Jesús Martínez Enciso, nova directora general de Recursos i 
Règim Penitenciari   

  

El Govern ha nomenat avui Maria Jesús Martínez Enciso com a nova directora 
general de Recursos i Règim Penitenciari del Departament de Justícia. 
 
Va néixer a Barcelona en 1959. És llicenciada en Dret per la Universitat de 
Barcelona, on va continuar els estudis de criminologia i en va obtenir la 
diplomatura superior. Posteriorment es va graduar en el Màster de 
criminologia crítica i política criminal de la Universitat Autònoma de  
Barcelona. 
 
Va començar a treballar pel Departament de Justícia l’any 1987, i ha 
desenvolupat la seva tasca professional al CEJFE (Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada), la Direcció General de Serveis Penitenciaris, el 
Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (la Model), on té la plaça de jurista, 
o el Centre Penitenciari de Joves de Barcelona. També ha estat responsable 
del Servei de Règim (seguretat interior, trasllats d’interns dels centres 
penitenciaris) de la Secretaria de Serveis Penitenciaris Rehabilitació i Justícia 
Juvenil.  
 
El mes de maig del 2004 va ser nomenada directora del Centre Penitenciari 
de Tarragona, centre de 350 interns. Finalment, l’abril del 2005, assumeix la 
direcció del Centre Penitenciari de Dones (Wad-Ras) de Barcelona, del qual 
n’és la directora fins a la data actual. 
 

 
 


