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El Govern aprova el reglament de l’Agència Tributària 
de Catalunya perquè pugui entrar en funcionament l’1 
de gener de 2008 
 

• Catalunya serà la primera comunitat autònoma que disposarà 
d’una agència de tributs a partir de l’1 de gener 

 
• El Decret concreta les normes de funcionament intern de l’ens i en 

delimita les funcions i les competències 
 

• La posada en funcionament de l’Agència és el primer pas per 
constituir, abans del 9 d’agost del 2008, el Consorci tributari amb 
l’administració de l’Estat 

 
El Govern ha aprovat avui el reglament de l’Agència Tributària de Catalunya 
(ATC) que permetrà que aquesta nova institució entri en funcionament l’1 de 
gener de 2008. Aquest Decret, que desplega la Llei de creació de l’Agència 
aprovada el juliol passat pel Parlament de Catalunya, concreta les normes de 
funcionament intern de l’ens i en delimita les funcions i les competències.  
 
L’aprovació d’aquest Decret és l’últim pas necessari perquè Catalunya pugui 
posar en marxa l’Agència Tributària. Es tracta de la primera institució en 
matèria d’autogovern que es constitueix gràcies al nou Estatut. Catalunya 
serà, un cop s’hagi posat en marxa l’ATC, la primera comunitat autònoma que 
disposarà d’una agència amb personalitat jurídica pròpia i autonomia funcional 
per recaptar els tributs propis i els cedits totalment.  
 
L’ATC serà un organisme públic adscrit al departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat de Catalunya. El reglament aprovat estableix que la relació 
d’aquest nou ens amb el departament s’articula a través de dues fórmules 
jurídiques específiques. En primer lloc, a través del contracte programa, que 
tindrà caràcter plurianual i fixarà l’orientació estratègica i els criteris d’actuació 
de l’Agència. Aquest document especificarà els resultats a obtenir i inclourà 
indicadors mesurables que permetin avaluar-ne el compliment.  
 
També s’hi establirà la política de personal de l’ATC, que podrà variar, a 
efectes retributius, depenent del grau d’execució dels objectius fixats. A través 
del contracte programa, s’assignaran les aportacions de recursos que la 
Generalitat farà de forma ordinària a l’Agència a càrrec dels Pressupostos, 
sempre vinculades la consecució de determinats objectius. Així, l’Agència 
elaborarà un pla economicofinancer on es detallarà la previsió d’ingressos i de 
despeses de l’entitat, així com un pla d’inversions.  
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En segon lloc, s’establirà el programa anual d’actuació. Es tracta d’un 
document més operatiu que fixarà, cada any, uns objectius concrets tant en 
matèria de control tributari, com de prevenció i lluita contra el frau fiscal. 
També es detallaran els objectius a aconseguir en relació a la millora de 
l’assistència al contribuent.  
 
El reglament estableix també que l’Agència disposarà d’un servei jurídic propi 
format per advocats de la Generalitat i, a més, comptarà amb una unitat 
especial denominada Inspecció de Serveis. Aquest col·lectiu de professionals 
s’encarregarà de supervisar el funcionament intern de l’ATC i d’avaluar el 
nivell d’atenció que ofereix als contribuents. Es tracta d’una unitat independent 
que podrà controlar totes les actuacions de l’Agència, des de l’accés que 
realitza el personal de l’administració a les bases de dades, a la correcta 
aplicació de la política de seguretat. A més, també se li encomana l’avaluació 
de l’eficàcia en el compliment dels objectius establerts i de l’eficiència 
econòmica en el funcionament de l’entitat.  
 
La seu central de l’ATC serà a Barcelona i comptarà amb una delegació a 
cadascuna de les capitals de província.  
 
D’acord amb allò que estableix l’Estatut, l’Agència Tributària de Catalunya 
gestionarà, liquidarà, inspeccionarà i recaptarà els tributs propis de la 
Generalitat (gravamen de protecció civil i impost sobre grans establiments 
comercials) i els cedits totalment (successions i donacions, transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats i taxes sobre el joc).  
 
 
Primer pas cap al Consorci i la finestreta única 
 
La posada en funcionament de l’Agència Tributària de Catalunya és el primer 
pas per constituir, abans del 9 d’agost del 2008, el Consorci tributari amb 
l’administració de l’Estat. Tant la Llei de creació de l’Agència com el Decret de 
desplegament, habiliten l’Agència per participar, a través dels mecanismes de 
col·laboració necessaris, en entitats amb personalitat jurídica pròpia i 
diferenciades, un requisit legal imprescindible perquè l’ATC pugui constituir 
amb peu d’igualtat el futur Consorci amb l’AEAT. 
 
Paral·lelament, el Govern treballa per posar en marxa tots els mecanismes de 
coordinació necessaris amb l’Agència estatal per tal que el projecte de 
“finestreta única” entri en funcionament al llarg de l’any vinent. D’acord amb 
aquest procediment, i tal com fixa l’Estatut, els ciutadans podran presentar 
documentació relativa a qualsevol impost a les oficines de qualsevol de les 
dues administracions tributàries. 
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El Govern aprova l’Avantprojecte de la llei de 
seguretat industrial  
 

• La futura Llei de seguretat industrial incrementarà la qualitat dels 
serveis d’inspecció i donarà més capacitat d’elecció als usuaris 
promovent d’una major competència entre operadors  

 
• El nou marc legal preveu la creació de l’Agència Catalana de 

Seguretat Industrial (ACSI), que millorarà l’eficiència de l’actuació 
de l’Administració 

 
• Pretén crear un nou model de gestió per donar resposta a les 

realitats i a les necessitats actuals de la societat catalana  
 
• El text regularà la seguretat dels productes industrials i aspectes 

relacionats amb instal·lacions elèctriques, de vehicles, 
petrolíferes, d’aparells a gas i de calefacció, entre d’altres 

 
 
El Govern ha aprovat avui l’Avantprojecte de llei de seguretat industrial, que té 
l’objectiu d’organitzar el sistema de seguretat industrial de Catalunya, 
incrementant la qualitat del servei de les inspeccions i millorant l’eficiència 
administrativa en aquest àmbit. El nou marc legal permetrà incrementar el 
nombre d’operadors, per la qual cosa es preveu una major competència en el 
sector i un increment de les possibilitats d’elecció dels usuaris.  
 
L’Avantprojecte de llei de seguretat industrial pretén crear un nou model de 
gestió de la seguretat industrial que doni resposta a les realitats i a les 
necessitats actuals de la societat catalana. Per això, la nova Llei, es vol 
transformar un model que té ja més de 20 anys i que, si bé en el seu moment 
va representar una millora indubtable, avui ha esdevingut clarament obsolet 
en el context d’una nova realitat econòmica i social que ha sofert profunds 
canvis i modificacions. 
 
La seguretat industrial engloba aspectes relacionats amb les instal·lacions 
industrials, com ara ascensors o instal·lacions elèctriques; vehicles 
automòbils; instal·lacions petrolíferes; aparells a gas; calderes de vapor; 
instal·lacions de calefacció i de fred; grues; així com la seguretat dels 
productes industrials. 
 
Les inspeccions s’han multiplicat per cinc en els darrers 20 anys 
 
En les dues darreres dècades el nombre de fonts de risc industrial s’ha 
incrementat considerablement. El nombre d’inspeccions periòdiques s’ha 
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multiplicat per cinc, passant de les 400.000 anuals, als 2,2 milions actuals. A 
tall d’exemple, s’ha passat d’uns 2,5 milions d’inspeccions d’instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió, als 4 milions actuals; d’un cens de 65.000 
d’inspeccions d’ascensors, a més de 140.000; i d’un parc de vehicles d’1,7 
milions, a un total de 5,3 milions.  
 
També, en aquest període, han aparegut noves necessitats dels usuaris del 
servei de seguretat industrial que cal satisfer i que es tradueix en una 
demanda creixent de prestacions i també, d’una major capacitat d’elecció 
d’operadors privats proveïdors dels serveis d’inspecció, que el model 
concessional vigent fins ara no permetia, i que redueix a un nombre molt 
limitat les opcions i les alternatives de servei existents.  
 
 
Un nou model de gestió de la Seguretat Industrial 
 
Aquesta Llei té en compte el canvi substancial que l’aprovació de la reforma 
de l’Estatut d’Autonomia ha suposat en el règim competencial de la seguretat 
industrial. En aquest sentit, la regulació normativa de la seguretat industrial ha  
deixar de dependre de l’Estat, a esdevenir una competència integra i exclusiva 
de Catalunya d’acord amb les competències exclusives atorgades  per l’article 
110 del nou estatut. La Llei configura, per tant, un nou model de 
característiques pròpies per Catalunya que defineix la seguretat industrial com 
a “servei públic d’interès general” i que pretén integrar un règim de 
concurrència entre els operadors de la inspecció subjectes ara a un règim 
d’autorització administrativa. 
 
La Llei determina un alt nivell de requeriments que hauran de complir els 
operadors autoritzats, tant pel que fa a la seva competència tècnica i sistema 
d’assegurament de la qualitat, com a la competència professional i formació 
continuada del seu personal inspector. També marca uns objectius d’equilibri 
territorial i de desplegament mínim per comarques, que, en el servei d’ITV, 
s’haurà de traduir en un Pla Territorial de noves estacions. 
 
 
L’Agència Catalana de Seguretat Industrial 
 
Un altre gran objectiu que aquest Avantprojecte de llei persegueix és la millora 
de l’eficiència de l’actuació de la Generalitat en l’àmbit de la seguretat 
industrial. En aquest sentit, la Llei crea l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial com a organisme executor de la política de seguretat industrial de la 
Generalitat, basada en els principis d’autonomia de gestió, control d’eficàcia i 
responsabilitat sobre els resultats. 
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L’Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de garantir que les noves 
condicions d’increment de la competència no impedeixin la millora de la 
qualitat del servei d’inspecció, les condicions de competència lleial entre els 
operadors i l’harmonització dels procediments i criteris d’inspecció. 
 
 



 

 

Acords de Govern . 24.12.2007 7 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

El Govern aprova la nova Llei de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries, l’IRTA 
 

• El Govern aposta per la professionalització de la direcció i una 
major implicació de la societat en l’orientació de l’Institut 

 
• La sostenibilitat i la seguretat alimentària es fixen com a  nous 

objectius estratègics  
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de nova regulació de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que substitueix la llei del 1985. 
Amb aquest projecte, l’executiu vol regular i actualitzar la situació actual de 
l’Irta i establir les bases pel futur de l’Institut, que al llarg del temps s’ha revelat 
com un element central i de referència en la recerca, desenvolupament 
tecnològic i transferència en l’àmbit agroalimentari i relacionats. La nova Llei 
adapta l’antiga normativa que havia quedat obsoleta a la situació actual i recull 
el creixement en innovació desenvolupat per l’entitat des de fa molt anys, així 
com també determina nous camps d’investigació. Un d’ells n’és l’aposta per la 
seguretat alimentària, un àmbit on cada vegada hi ha més exigència per part 
dels ciutadans i per tant, l’objectiu del centre és intensificar-ne la investigació. 
 
Aquest mes de novembre de 2007 s’han complert vint-i-dos anys de la creació 
de l’IRTA. Un període de temps suficient com per fer un anàlisi de la marxa de 
l’Institut i plantejar una modificació de la seva llei de creació. Modificació que, 
sense alterar substancialment l’orientació i finalitats de l’Institut, contempli una 
posada al dia de diferents aspectes de la configuració, funcions, funcionament 
i gestió de l’Institut que li permetin afrontar el futur amb les suficients garanties 
i per mantenir i ampliar si es possible la projecció i impacte de la seva 
actuació.  
 
Amb aquest objectiu general, el Govern ha impulsat l’elaboració d’un nou 
Projecte de llei en el que, a part de modificacions o inclusions de diferents 
aspectes tècnicojurídics derivats de l’evolució de la legislació d’aplicació a 
l’institut, s’abordessin els nous objectius principals. Així, la nova regulació té 
com a eixos principals ampliar i concretar les finalitats i objectius estratègics, 
impulsar les funcions de transferència tecnològica i donar suport al Govern en 
matèria d’universitats i recerca, enfortir el sistema cooperatiu d’R+D 
agroalimentari vinculat a l’IRTA, fer els òrgans de govern de l’Institut més 
plurals i professionals i reforçar de la figura del contracte programa. 
 
Aposta decidida per la sostenibilitat i la seguretat alimentària  
 
Es precisen millor la missió de l'Institut i els objectius estratègics que ha de 
seguir l'IRTA per a intentar assolir les finalitats de la seva creació. En la 
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definició de la finalitat o missió s’introdueixen alguns elements que han assolit 
major importància en aquests darrers anys, com són els conceptes de 
sostenibilitat i seguretat alimentària. Aquesta modificació es fa per a adaptar la 
finalitat que ha de perseguir l’IRTA a les noves necessitats de la societat i del 
sector agroalimentari en general. 

 
Més transferència tecnològica i major implicació amb recerca i 
universitats 
 
Es clarifiquen i precisen millor els àmbits competencials de l’IRTA. Es  
concreten alguns dels aspectes de transferència de tecnologia i s’amplien els 
àmbits temàtics de l’actuació de l’Institut per recollir aquells àmbits nous en 
què l’Institut ja s’ha introduït, com el de l’aqüicultura, i aquells altres que poden 
ser objecte d’ampliacions futures, com el de la pesca. 
 
Per altra banda, es vol aconseguir que l’IRTA, tot i ser un organisme adscrit al 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), tingui una 
vinculació important amb el departament responsable dels assumptes de 
recerca i universitats, és a dir, amb Innovació, Universitats i Empresa (DIUE). 
Per aquest motiu, l’IRTA s’ha d’integrar en les estructures o plataformes de 
col·laboració i coordinació establertes per la Generalitat en el marc del sistema 
públic català de ciència i tecnologia i es concreta que col·labori i doni suport al 
DIUE en l’assoliment dels seus objectius.  
 
Col·laboració de l’IRTA amb d’altres institucions: enfortir la cooperació  
 
Al llarg dels 22 anys de la seva existència, l’actuació de l'IRTA ha conduït a 
l’establiment d’una sèrie d’acords i complicitats entre diferents institucions i 
estaments que han significat l’organització d’un sistema que s’ha denominat 
“sistema cooperatiu d'R+D agroalimentari”. Amb aquest nou Projecte de llei es 
referma aquesta línia d’actuació i també es dóna substantivitat jurídica a  
aquesta política que es considera molt positiva. 
 
Ampliació del nombre de representants del sector i es professionalitza la 
direcció 
 
El Projecte de llei de nova regulació de l’IRTA contempla diferents 
modificacions en la composició i, en algun cas, en el sistema de nomenament 
dels òrgans de govern de l’Institut. El canvi més significatiu respecte a la Llei 
original es la introducció d’uns criteris previs per la selecció i posterior 
nomenament del director o directora general. En una organització com l’IRTA 
es creu que es necessita que conflueixin un determinat perfil científic i unes 
determinades capacitats de gestió en la figura del seu màxim òrgan de 
direcció unipersonal, el director o directora general. En aquest sentit el 



 

 

Acords de Govern . 24.12.2007 9 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

Projecte de llei defineix les condicions de mèrit, capacitat i trajectòria que ha 
de reunir la persona que hagi d’ocupar aquest màxim càrrec directiu.  
 
Per altra banda, el consell d’administració tindrà més representants sectorials 
procedents del món científic, sectorial i professional relacionats amb l’activitat 
de l’Institut. D’aquesta manera, el màxim òrgan de decisió es fa més plural i 
participatiu. 
 
Règim econòmicofinancer: incorporació de la figura del Contracte-
programa 
 
S’institucionalitza l’ús de la figura del Contracte-programa (CP) com a 
mecanisme de relació financera de l'IRTA amb el Govern de la Generalitat. 
Aquest instrument ja s’ha utilitzat des de l’any 1999, quan va començar el 
primer Contracte-programa 1999-2002, i va tenir continuació amb el CP 2003-
2006. Aquest és un bon mecanisme de relació i d’orientació de l’actuació de 
l'IRTA cap a les finalitats i objectius que es volen assolir. 
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El Govern impulsa la contractació estable 
d’investigadors en l’àmbit de la Salut 
 

• El Departament de Salut i l’Institut de Salut Carlos III destinaran 
més de 3 milions d’euros a la creació d’equips de recerca estables 
formats per un investigador i dos tècnics de suport 

 
• També es vol alliberar els investigadors de les tasques 

assistencials per tal que es puguin dedicar intensivament a la 
recerca  

 
 
El Govern, en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat i Consum, fomentarà la 
contractació estable d’investigadors i tècnics de suport en recerca biomèdica 
amb una inversió total de 3,2 milions d’euros. La mesura, inclosa en el 
Programa d'estabilització d'investigadors i de tècnics de suport a la 
investigació i d'intensificació de l'activitat investigadora en el Sistema Nacional 
de Salut (I3SNS), també vol fomentar que el personal sanitari pugui dedicar-se 
intensivament a la recerca. D’aquesta manera, es contribuirà a incrementar el 
nombre i la qualitat dels investigadors i dels grups d'investigació del sistema 
públic de Salut. L’aportació es concretarà amb la signatura d’un conveni entre 
el Departament de Salut i l’Institut de Salut Carlos III. 
 
Els candidats a personal investigador hauran d'estar en possessió del grau de 
doctor i trobar-se en l'últim any o haver finalitzat el programa d'investigadors 
contractats de l'Institut de Salut Carlos III. Els seleccionats seran contractats 
de manera indefinida per la Generalitat o per qualsevol altra entitat gestora de 
la Investigació vinculada als centres del Sistema Sanitari Públic de Catalunya. 
L'Institut de Salut Carlos III cofinançarà cada contracte estable d'investigadors 
amb un ajut de 20.000 euros per al primer any, 16.000 euros per al segon, 
12.000 euros per al tercer, 8.000 euros per al quart i 4.000 euros per al 
cinquè.  
 
Pel que fa als tècnics de suport, hauran de ser titulats superiors, de grau mig o 
tècnics especialistes de formació professional contractats a través del 
Programa de Recursos Humans i Difusió de la Investigació de l'Institut de 
Salut Carlos III. En aquest cas, l’Institut aportarà una ajuda anual de 15.000 
euros per cada contracte estable de tècnics de suport superiors i de 10.000 
euros a l'any per cada contracte estable de tècnics de suport de grau mig o de 
tècnic de FP. 
 
Dedicació intensiva a la investigació 
 
El conveni entre ambdues institucions també preveu que el personal sanitari 
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pugui dedicar el 50% del seu horari a tasques de recerca. Així, es faran 
aportacions econòmiques per a la contractació i retribució del personal que 
assumeixi la tasca assistencial corresponent als professionals que es 
concentrin en la investigació. En aquest cas, l’Institut de Salut Carlos III 
donarà 30.000 euros per al personal facultatiu i 15.000 euros per al personal 
d'infermeria per cada investigador o investigadora que tingui dedicació 
intensiva. 
 
Els candidats elegibles hauran de ser personal assistencial amb trajectòria 
científica acreditada, i en el cas del personal facultatiu hauran de ser 
investigadors principals de projectes d'investigació actius finançats pel Pla 
Nacional de I+D+I, i tenir producció científica en biomedicina acreditada.
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El Govern convoca 15 places de sotsinspector de 
Bombers de la Generalitat  
 

• Formen part de l’escala executiva del Cos i els correspon la 
coordinació i comandament de les unitats de nivell intermedi, així 
com  les funcions específiques de prevenció, extinció d'incendis i 
salvaments  

 
• Amb la creació d’aquestes places es reforça l’estructura interna 

del Cos de Bombers i s’incrementen els esforços per donar una 
resposta ràpida i eficaç en casos d’emergència 

 
 
El Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de 15 places de la categoria 
de sotsinspector del Cos de  Bombers de la Generalitat. Els sotsinspectors de 
Bombers de la Generalitat formen part de l’escala executiva  del Cos i els 
correspon la coordinació i comandament de les unitats tècniques i de les 
operatives de nivell intermedi, així com  les funcions específiques de 
prevenció, extinció d'incendis i salvaments que es determinin 
reglamentàriament. També assumeixen el comandament de les unitats 
corresponents en les situacions en què se'ls encomani d'exercir com a cap de 
guàrdia. 
 
Amb la creació d’aquestes 15 noves places es reforça l’estructura interna del 
Cos de Bombers de la Generalitat i s’incrementen els esforços per donar una 
resposta ràpida i eficaç en casos d’emergència. Aquesta proposta d’oferta 
d’ocupació pública no comporta cap increment de despesa en relació al 
pressupost vigent, ja que les esmentades places ja disposen de dotació 
econòmica. 
 
La darrera convocatòria per cobrir places de sotsinspector va ser aprovada pel 
Govern el 27 de setembre de 2005, amb l’oferta pública de 10 places de 
sotsinspector del Cos de  Bombers de la Generalitat. 
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El Govern compensarà amb habitatges de promoció 
pública els veïns del barri de l’Estació de Sallent 
 

• La proposta pretén reallotjar tots els afectats en nous habitatges 
de promoció pública construïts a Sallent o en municipis propers 
abans que finalitzi l’any 2010  

 
• S’impulsen 158 habitatges per a reallotjament amb una inversió de 

27 milions d’euros 
 
• El Govern vol que l’Estat coparticipi amb el 50% dels costos  

 
 
El Consell de Govern ha acordat avui autoritzar el delegat del Govern a la 
Catalunya Central, Jordi Fàbrega, a dur a terme la negociació amb els 
representants dels propietaris afectats pels defectes estructurals apareguts als 
habitatges del barri de l’Estació a Sallent (Bages). La proposta del Govern per 
a la negociació inclou el compromís de reallotjar, abans de finalitzar l’any 
2010, tots els propietaris residents al barri de l’Estació de Sallent en 
habitatges promoguts per l’administració pública. Concretament, el Govern 
impulsarà 158 habitatges per a aquests reallotjaments, una mesura que 
comportarà un cost estimat total de 27 milions d’euros.  
 
El compromís del Govern especifica que els nous habitatges de promoció 
pública s’han de construir a Sallent o en municipis propers i atenent les 
propostes de compensació econòmica i opcions d’accés a nous habitatges o 
parcel·les per edificar. També determina que l’habitatge pot ser definitiu, o bé 
un habitatge pont cap a la solució definitiva. A més, la mesura preveu el 
desenvolupament d’un nou sector residencial i de creixement urbà en el 
municipi, impulsat per l’Incasòl. 
 
Amb aquesta proposta, el Govern fa un pas més en el projecte de construcció 
de 92 habitatges en el sector de la Fàbrica Nova de Sallent i de 48 habitatges 
al sector de la Fàbrica de Can Sala de Sallent, actualment en procés de 
redacció del projecte executiu. Ambdues operacions impliquen poder disposar 
de 140 habitatges per a reallotjaments en l’horitzó de juny de 2010, amb un 
cost total estimat de 24 milions d’euros. D’altra banda, també preveu 
l’adquisició de 7 habitatges promoguts per “Habitatges veïnals a Manresa per 
a reallotjament d’afectats del barri de l’Estació” i mantenir les reserves de 4 
habitatges buits en la promoció de l’Avinguda dels Dolors número 25 i que ja 
s’han destinat a altres afectats del barri de l’Estació de Sallent. I, així mateix, 
té en compte els 7 habitatges existents que procedeixen d’altres promocions 
en el municipi de Sallent per a regularitzar afectacions.  
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El Govern té la voluntat de fer copartícip el Govern de l’Estat amb un 50% dels 
costos que implica la mesura. També té la voluntat de promoure la participació 
de l’Ajuntament de Sallent en dos àmbits. D’una banda, per tal que el 
planejament del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) permeti 
desenvolupar les figures urbanístiques incloses en la proposta, com ara la 
zona verda o l’espai lliure per al barri de l’Estació, l’impuls del sector 
residencial de Culleres i el nou planejament en el sector o sectors més adients 
del terme municipal. I, d’altra banda, per garantir les bonificacions als 
propietaris del barri de les taxes i els impostos que els graven a hores d’ara, 
fins a l’any 2012. 
 
 
Acords individualitzats amb els propietaris 
 
La proposta del Govern per tal d’arribar a una solució pactada i consensuada 
amb els veïns afectats ofereix signar acords individualitzats amb els 
propietaris, que comporten la renúncia a qualsevol reclamació patrimonial i de 
drets derivats posteriorment. En qualsevol cas, per participar en aquests 
acords serà necessari imprescindible disposar dels informes geològics 
favorables elaborats per l’Institut Geològic de Catalunya. 
 
 
Els acords individualitzats han d’incloure un ajut econòmic a tots els 
propietaris que disposin d’un habitatge construït d’acord amb el barem 
següent: 
 

• Compensació al preu final de metre quadrat útil de compra a preu 
concertat de protecció oficial que és de 1.506,96€/m2 per habitatge. En 
el cas dels annexos, com ara garatges i locals, el preu serà de 
753,48€/m2.  

 
• Pels locals annexos als habitatges, sempre i quan s’hi desenvolupi una 

activitat econòmica amb la preceptiva llicència, la compensació única 
serà de 1.506,96€/m2. En cap cas serà acumulable la compensació 
econòmica.  

 
• En el cas dels locals i/o garatges ja enderrocats dels edificis de 

Comamala Poal, números 9-11-13-15-17, els propietaris rebran una 
compensació de 480€/m2.  

 
Tenint en compte que els càlculs són de 17.500 m2 de superfície útil en 
habitatges i de 10.700 m2 de superfície útil en garatges i/o locals, la quantitat 
global de compensació se situa en els 36M€. 
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La proposta també pretén facilitar el dret d’accés a un nou habitatge 
residencial per als propietaris que acreditin residència habitual i permanent. 
En aquest cas s’ofereixen aquestes possibles solucions: 
 

• Compra dels habitatges a un preu de 1.506,96 €/m2, (IVA inclòs) i 
altres annexos a 753,98 €/m2 i actualització a increment d’IPC a partir 
gener de 2009.  

 
• Accés a un habitatge en dret d’ús i habitació. 

 
• Accés a un habitatge protegit en règim de lloguer. 

 
D’altra banda, els propietaris residents en habitatges unifamiliars del barri de 
l’Estació que no accedeixin a un habitatge d’iniciativa pública tindran dret 
alternativament, i sempre voluntàriament, que els sigui lliurada en propietat 
una parcel·la urbanitzada, amb una edificabilitat màxima de 130m2 de sostre. 
Aquestes parcel·les se situaran en el nou sector que es preveu delimitar al 
terme municipal de Sallent. L’adjudicació de les parcel·les té com a finalitat 
que els afectats residents d’habitatges unifamiliars puguin construir un nou 
habitatge com a residència habitual i permanent, i no les podran vendre, 
d’acord amb les condicions que s’estableixin en l’acord corresponent. Els 
propietaris que s’acullin a aquesta modalitat disposaran d’un termini de dos 
anys des que se’ls lliuri la propietat de les parcel·les urbanitzades per iniciar 
les obres d’edificació i d’un termini de cinc anys per acabar-les.  
 
 
Antecedents de la negociació  
 
A finals de 2005 el Govern va aprovar l’acord general entre la Generalitat, 
l’Associació de Veïns del barri de l’Estació i l’Ajuntament de Sallent per a la 
resolució dels defectes de les finques núm. 1 a 17 del carrer Comamala Poal, 
que va beneficiar a 172 propietaris. Amb aquest acord, signat després d'un 
procés de negociació de 4 mesos, el Govern va destinar 14 milions que van 
beneficiar 172 propietaris d'habitatges  
 
El mes d’octubre passat el Govern va aprovar la creació d’un Grup de Treball, 
presidit pel delegat del Govern a la Catalunya Central, Jordi Fàbrega i integrat 
per representants del diversos departaments del Govern implicats. La figura 
del delegat com a únic interlocutor clar ha permès aportar els mecanismes i 
els mitjans necessaris per assolir la proposta que avui s’aprova. 
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El Govern acorda ampliar el termini de presentació de 
les sol·licituds del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya 2008-2012 
 

• La presentació de les sol·licituds de la convocatòria s’amplia fins 
al 9 de gener de 2008 

 
El Govern ha acordat ampliar el termini de presentació de sol·licituds de la 
convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) 2008-2012 fins al 9 de gener de 2008 inclòs. Aquesta ampliació 
s’acorda preveient els possibles retards que es puguin produir a l'hora de 
formalitzar les sol·licituds en temps i forma dins del termini establert 
inicialment. 
 
El termini inicialment establert de presentació de les sol·licituds per als ens 
beneficiaris era el 27 de desembre de 2007. Les sol·licituds es poden tramitar 
pels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, eaCat, 
d'acord amb el que preveu el Decret de convocatòria per a la formulació del 
PUOSC 2008-2012. 
 
600 milions per a actuacions municipals 
 
El Departament de Governació i Administracions Públiques aporta 600 milions 
d’euros al PUOSC dels propers cinc anys. Aquesta xifra, que suposa un 
increment del 43% respecte a la convocatòria anterior, permetrà finançar al 
voltant de 5.000 actuacions municipals, entre les quals, per primera vegada, 
s’inclouen les obres de suport a infraestructures de telecomunicacions, que 
passen a ser considerades serveis bàsics per a la població. Una altra de les 
novetats importants d’aquesta convocatòria és l’ampliació de la durada del 
Pla, que passa a ser quinquennal. 
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El Govern impulsa la concentració parcel·lària de Sant 
Martí de Riucorb, en el marc del Segarra-Garrigues 
 

• 425 propietaris es beneficiaran de la mesura, aconseguint una 
explotació més racional i rentable 

 
• Amb aquesta, ja són 37 les zones de concentració decretades en 

l’àmbit del canal Segarra-Garrigues 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret pel qual es declara d’utilitat pública i 
d’execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable del terme 
municipal de Sant Martí de Riucorb (Urgell). Aquest procés, impulsat pel 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, pretén reagrupar les 
parcel·les de cada propietari o explotació, amb vistes a aconseguir una 
explotació més racional i rentable, tant en la situació actual de secà com en la 
futura transformació en regadiu, pel canal Segarra-Garrigues. 
 
La concentració s’inicia a sol·licitud de la majoria dels propietaris amb 
parcel·les en la zona a transformar en regadiu. Després de la declaració 
d’aquesta zona, són ja 37 les zones de concentració decretades en l’àmbit del 
canal Segarra-Garrigues, quedant-ne només una en la qual la concentració es 
considera viable, però els afectats no l’han sol·licitada. El projecte preveu la 
concentració parcel·lària d’un total de 50.000 hectàrees. 
 
Si amb la concentració s’aconseguís que cada propietari només tingués una 
parcel·la, aquestes podrien ser de més de tres hectàrees de mitjana.  Aquest 
és l’objectiu màxim del procés al qual, en realitat, mai no s’hi arriba, quedant 
en ràtios de l’ordre del 80-90%, segons les característiques de cada zona i la 
voluntat dels afectats. 
 
El 2008 es posaran en marxa les primeres hectàrees de reg, i el 2014 la xarxa 
de distribució farà que l’aigua arribi pràcticament a tot arreu. Aquest projecte 
suposarà la transformació integral de les terres de Lleida, ja que 200.000 
habitants se’n beneficiaran directa o indirectament. A més, aquest projecte 
també tindrà finalitats diferents de l’activitat agrària, per la qual cosa afavorirà 
el desenvolupament integral d’aquesta zona. 
  
El sistema Segarra-Garrigues abasta una superfície de 70.150 hectàrees, i 
beneficia uns 16.000 regants de 75 municipis de les comarques de la 
Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià, la Segarra i les Garrigues,. També 
garanteix el consum de boca per a més de 72.000 persones. Així mateix, 
suposa la construcció de més de 1.500 quilòmetres de camins rurals i la 
millora d’infraestructures elèctriques que permetran incrementar la potència en 
180.000 nous quilowatts al servei del territori. 
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El Govern dóna el seu vistiplau a la incorporació 
d’Andorra al Consorci de la Comunitat de Treball dels 
Pirineus 
 

• Aquest és un tràmit que han de realitzar tots els membres 
consorciats per tal d’autoritzar l’adhesió del Principat 

 
• La Comunitat de Treball dels Pirineus és un organisme 

interregional de cooperació transfronterera constituït l’any 1983 i 
integrat per Catalunya, Euskadi, Aragó, Navarra, Aquitània i 
Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus 

 
El Govern ha donat avui el seu vistiplau avui a la incorporació d’Andorra al 
Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), un organisme 
interregional de cooperació transfrontera que integren Catalunya, Euskadi, 
Aragó, Navarra, Aquitània i Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus. El Consell 
de Govern ha acordat autoritzar la signatura del conveni d’adhesió d’Andorra 
al Consorci de la CTP i aprovar la modificació dels estatuts per fer possible 
aquesta inclusió. Es tracta d’un tràmit que han de realitzar tots els membres 
que formen part del consorci, del qual Catalunya n’és integrant des de la seva 
creació, l’any 2005. 
 
El Govern d’Andorra va sol·licitar el passat 13 de juliol incorporar-se al 
Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus, una sol·licitud que el 
Comitè Executiu del Consorci va aprovar per unanimitat el 27 de juliol. Segons 
els estatuts, la incorporació de noves entitats territorials requereix que els 
òrgans competents dels membres consorciats ratifiquin l’acord del Comitè 
Exeuctiu, així com l’aprovació i formalització d’un conveni d’adhesió amb la 
consegüent modificació dels estatuts. Aquest tràmit ha estat aprovat pel 
Consell de Govern, que ha autoritzat la signatura del conveni d’adhesió –que 
serà subscrit pel president de la Generalitat– i ha aprovat la modificació dels 
estatuts per fer-ho possible. 
 
La Comunitat de Treball dels Pirineus 
 
La Comunitat de Treball dels Pirineus és un organisme interregional de 
cooperació transfronterera constituït a partir de la signatura a Bordeus, el 15 
d’abril de 1983, d’un protocol entre el Principat d’Andorra, Aquitània, 
Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus, Aragó, Euskadi, Navarra i Catalunya. 
El 2005 la CTP es va convertir en Consorci, obtenint així la personalitat 
jurídica que li mancava. Això li ha permès disposar de més mitjans i major 
capacitat d’actuació en el territori.  
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El treball de la CTP es regeix per tres objectius: atenuar els aspectes negatius 
que pugui presentar la cadena dels Pirineus, encoratjar el desenvolupament 
harmoniós i equilibrat del conjunt de les regions pirinenques, tot afavorint 
l’equilibri regional que necessita Europa, i associar aquestes entitats 
territorials al procés d’unificació europea mitjançant una cooperació 
transfronterera regional i local reforçada. 
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El Govern entra al Consorci del patrimoni natural del 
Ripollès que gestiona 21.356 hectàrees 
 

• La incorporació del Govern permetrà millorar la coordinació 
tècnica entre els membres del consorci i facilitarà l’aportació de 
recursos econòmics 

 
• Enguany s’ha estudiat la població d’espècies en vies d’extinció 

com el gall fer, i d’altres com el mussol pirinenc, i l’estat de les 
molleres  

 
El Govern s’integrarà com a membre del Consorci d’espais d’interès natural 
del Ripollès, segons ha aprovat avui el Consell de Govern. La incorporació 
permetrà millorar la coordinació tècnica entre els membres del consorci i 
facilitarà l’aportació de recursos econòmics per fer actuacions per a la 
preservació del patrimoni natural. 
 
L’àmbit d’actuació del Consorci dels espais d'interès natural del Ripollès és 
una superfície de 21.356 hectàrees formada pels quatre espais del PEIN de la 
comarca: Les Capçaleres del Ter i del Freser, les Obagues de la Vall del 
Rigard, la Serra de Montgrony i la Serra Cavallera, i diversos boscos d’utilitat 
pública vinculats als quatre espais d’interès natural. 
 
El Consorci es va constituir el març de l’any 2004 com a entitat pública 
consorciada entre els ajuntaments de Campdevànol, Gombrèn, Llanars, 
Ogassa, Planoles, Ripoll, Toses, Vallfogona del Ripollès, el Consell Comarcal 
del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament. El seu principal objectiu 
és la preservació i la revalorització del patrimoni del massís de l’Alta Garrotxa i 
la promoció d’un desenvolupament sostenible. 
 
Per la seva composició i trajectòria, el Consorci del Ripollès té un elevat 
coneixement del medi i de la seva realitat social, així com mecanismes de 
participació que poden garantir un desenvolupament sostenible i una 
acceptació social de la gestió que es porti a terme. Aquest Consorci es 
proposa dos grans reptes principals. Primer, dotar-se d’una oficina tècnica de 
gestió, amb personal propi i de dedicació exclusiva a la gestió dels espais; i, 
segon, fer actuacions en els àmbits de la conservació dels hàbitats, 
l’ordenació dels usos públics, la investigació i recerca aplicada i la difusió dels 
valors naturals. 
 
L’aportació econòmica que enguany farà el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge al Consorci és de136.448,00 euros que es destinaran a activitats 
com la conservació de molleres, zones humides on s’hi ha localitzat vegetació 
endèmica i que s’estudia com conservar-les, i activitats i estudis d’espècies 
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com el gall fer, la població del qual s’ha rebaixat a la meitat en els darrers deu 
anys al Ripollès, i el mussol pirinenc. També es du a terme el seguiment de 
les poblacions de cabirols i porcs senglars, i es fan tasques de senyalització 
de camins i itineraris. 
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El Govern s’incorpora al Patronat del Centre de 
Recerca en Epidemiologia Ambiental 
 

• Participarà en la selecció de les línies de recerca de la fundació, 
podrà establir sinergies per millorar l’orientació de les polítiques 
ambientals i l’elaborarà estudis epidemiològics en relació a 
vectors ambientals 

 
• El CREAL estudia els determinants ambientals de les malalties 

respiratòries, del càncer i dels efectes precoços dels contaminants 
ambientals en els primers anys de vida dels infants 

 
El Govern ha acordat que Departament de Medi Ambient i Habitatge 
s’incorpori al Patronat de la fundació privada Centre de Recerca en 
Epidemiologia Ambiental (CREAL). D’aquesta manera podrà participar en la 
selecció de les línies de recerca de la fundació i establir sinergies per tal de 
millorar l’orientació de les polítiques ambientals i l’elaboració d’estudis 
epidemiològics en relació a vectors ambientals.  
 
La incorporació del Departament de Medi Ambient i Habitatge al Patronat de la 
fundació CREAL, aprovada en la sessió del Govern d’aquest matí, compta 
amb una dotació de 150.000 euros en concepte de patronatge. 
 
El Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental és una institució creada a 
finals de l’any 2005 amb la missió de promoure i desenvolupar la recerca 
epidemiològica avançada sobre els factors ambientals que afecten a la salut 
humana, per tal de facilitar la prevenció i el control dels seus efectes 
perjudicials. El CREAL és una iniciativa conjunta de l’Institut Municipal 
d’Investigació Mèdica (IMIM-IMAS), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la 
Generalitat de Catalunya.  
 
La recerca del CREAL es centra, sobretot, en l’estudi dels determinants 
ambientals de les malalties respiratòries, del càncer i dels efectes precoços 
dels contaminants ambientals en els primers anys de vida dels infants. Es 
tracta d’una investigació amb una finalitat molt pràctica, encaminada al 
desenvolupament de polítiques de protecció de la salut que permetin la 
disminució de les malalties i les discapacitats socials degudes a exposicions 
ambientals. 
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El Govern dóna suport amb 650.000 euros a dos 
programes de l’ACNUR a l’Àfrica 
 

• Aquesta aportació es destinarà a fer arribar aigua potable a l’est 
del Txad i a incentivar les mesures de confiança al Sàhara 
Occidental 

  
El Govern ha autoritzat destinar 650.000 euros a programes de l’Oficina de 
l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) a través 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). Aquesta 
aportació es destinarà als programes “Ajut humanitari a l’est Txad: accés a 
l’aigua potable per als/les refugiats/des sudanesos/es i les comunitats 
d’acollida” i “Mesures de creació de confiança” al Sàhara Occidental.  
 
Amb el programa d’ajut humanitari al Txad es donarà assistència als refugiats 
sudanesos i a la població local de l’est del Txad, proporcionant-los accés a 
quantitats suficients d’aigua potable. Les activitats principals inclouen l’estudi i 
cerca de nou punts de subministrament d’aigua, l’excavació de nous pous, el 
manteniment dels sistemes de distribució existents, la supervisió de la qualitat 
i la quantitat d’aigua i el seu transport en camions cisterna, així com activitats 
de capacitació sobre la gestió adequada de l’aigua.  
 
Amb el projecte al Sàhara Occidental es pretén construir mesures de 
confiança entre els refugiats sahrauís als camps i als habitants dels territoris al 
Sàhara Occidental mitjançant l’establiment de contactes entre les dues 
poblacions. En aquest cas l’objectiu és contribuir a una resolució pacífica del 
conflicte a la zona.  
 
L’aportació d’enguany se suma als més d’1,2 milions d’euros que l’ACCD ha 
destinat des de 2004 a l’ajut als refugiats. El 2004 es van destinar 500.000 
euros a Angola, en 2006 375.000 euros a Libèria, i el 2006, 400.000 euros al 
Txad.  
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El Govern aporta 900.000 euros a l’organització dels 
Campionats d’Europa d’Atletisme de 2010 
 

• La cita tindrà lloc a Barcelona, que prendrà el relleu de la ciutat de 
Göteborg en l’organització d’aquesta competició 

 
El Govern ha autoritzat avui el Consell Català de l’Esport a atorgar una 
subvenció de 900.000 euros a l’Ajuntament de Barcelona per a l’organització 
dels Campionats d’Europa d’Atletisme a l’aire lliure que se celebraran a la 
capital catalana l’any 2010.  
 
Barcelona prendrà l’estiu del 2010 el relleu de la ciutat sueca de Göteborg 
com a organitzadora dels Europeus d’Atletisme, que se celebren cada quatre 
anys. La capital catalana es convertirà així en la primera ciutat de l’estat que 
aculli uns Campionats d’Europa d’atletisme a l’aire lliure.  
 
En aquesta cita, es preveu la presència d’uns 2.000 atletes, que competiran a 
l’Estadi Olímpic Lluís Companys, el centre neuràlgic dels Europeus. A banda 
de l’Estadi de Montjuïc, que ja va ser escenari dels Jocs Olímpics de 
Barcelona del 1992, els esportistes disposaran de diversos espais 
complementaris per preparar les proves. El Complex Esportiu Municipal Pau 
Negre-Parc del Migdia i el Complex Municipal de Beisbol Carlos Pérez de 
Rozas serviran per a l’escalfament, mentre que l’Estadi Joan Serrahima i el 
Complex Esportiu Municipal Mar Bella estaran disponibles per als 
entrenaments. 
 
Amb aquesta subvenció el Govern participa del finançament d’una gran 
competició esportiva i confirma una vegada més el seu objectiu de destinar 
ajuts a les administracions, entitats i federacions catalanes que col·laboren en 
la internacionalització de l’esport català. 
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El Govern destina 449.000 euros per a la millora de la 
gestió de la caça i la formació dels caçadors 
 

• La Federació Catalana de Caça destina l’ajut a tasques de 
divulgació de conceptes de gestió cinegètica sostenible 

 
• La subvenció finança estudis sobre les poblacions de cabirols, 

porcs senglars, el projecte de recuperació del conill de bosc i el 
programa de la perdiu roja 

 
• Es fa un seguiment sanitari de la fauna salvatge a les àrees de 

caça en col·laboració amb la UAB  
 
El Govern ha acordat avui concedir una subvenció de 448.992 euros a la 
Federació Catalana de Caça (FCC) per al desenvolupament de diversos 
programes i actuacions per a la millora de la informació, l’ordenació, la 
seguretat i la planificació tècnica d’aquesta activitat a les àrees de caça de 
Catalunya.  
 
La FCC és una entitat declarada d’utilitat pública, d’interès cívic i social. 
Actualment l’integren uns 50.000 federats catalans. Bona part de l’ajut 
econòmic que li atorga la Generalitat es destina a tasques de formació i de 
divulgació de conceptes amb la finalitat que la caça es desenvolupi com una 
activitat sostenible.  
 
La FCC destina 51.350 euros al funcionament de l'Escola Catalana de Caça i 
el seu programa d'activitats, entre les quals destaquen el projecte Caça i 
Natura a les aules, diferents plans de formació i exposicions sobre gestió del 
territori i societats. Més de 97.000 euros són per a tasques de divulgació i 
difusió de conceptes de gestió de caça sostenible, ordenada i amb fonaments 
tècnics. Les feines de difusió es materialitzen principalment amb l’edició, la 
publicació i la distribució de la revista d’informació especialitzada “La Geneta” i 
de la guia d’espècies cinegètiques. 
 
Prop de 61.000 euros s’inverteixen en centres d’activitats cinegètiques; 59.400 
euros s’utilitzen per finançar el pla de gestió del cabirol i del senglar; 39.600 
euros són per a programes de millora d’hàbitats i de la gestió cinegètica de les 
àrees de caça i uns 22.000 euros es destinen al programa de millora, 
aclimatació i adaptació de les perdius roges objecte de repoblació i 
reforçament al medi natural. 
 
Part de la subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge, en total 
33.000 euros,  serveix per al programa de seguiment sanitari de la fauna 
salvatge cinegètica a les àrees de caça de Catalunya, uns treballs que es fan 
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en col·laboració amb la UAB. Altres 16.000 euros financen el projecte de 
recuperació del conill de bosc. La resta dels ajuts econòmics són per a 
tasques de suport i assessorament tècnic que du a terme la Federació.  
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El Govern aprova la construcció d’una planta de 
tractament de lixiviats a l’Alt Urgell 
 

• També es realitzaran millores i obres complementàries per al 
tractament de lixiviats al Centre de Tractament de Residus 
Municipals del Segrià i al dipòsit de Solius, al Baix Empordà 

 
• Aportarà uns 400.000 euros al Centre de Tractament de Residus de 

Mas de Barberans per millorar la gestió dels residus municipals 
que es generen a la comarca del Montsià 

 
El Govern subvencionarà diverses actuacions referents al tractament de 
lixiviats. Les aportacions es destinaran a la construcció d’una planta de 
tractament de lixiviats al terme municipal de Montferrer i Castellbó (Alt Urgell), 
a la construcció d’un sistema de tractament dels concentrats que provenen de 
l’osmosi inversa de la planta de tractament de lixiviats del Centre de 
Tractament de Residus Municipals del Segrià i a la millora del tractament 
biològic de la planta de lixiviats del dipòsit de Solius. 
 
Concretament, per a la construcció d’una planta de tractament de lixiviats a 
Montferrer i Castellbó, es concedeix una subvenció al Consorci de l’Alt Urgell 
per la Gestió de Medi ambient (AUGEMA) per un import total de 1.282.000 
euros. D’altra banda, per a la construcció d’un sistema de tractament dels 
concentrats del Centre de Tractament de Residus Municipals del Segrià, es 
concedeix una subvenció de 657.140 euros al Consell Comarcal del Segrià 
per a l’execució d’aquest projecte. Amb aquesta actuació es vol aconseguir 
una correcta gestió dels residus municipals que es generen a la comarca. 
Finalment, pel que fa la millora del tractament biològic de la planta de lixiviats 
del dipòsit de Solius, la subvenció està dotada amb un pressupost de 594.128 
euros. 
 
 
400.000 euros pel Centre de Tractament de Residus de Mas de Barberans 
 
El Govern també ha aprovat l’autorització de la concessió d’una subvenció 
directa al Consorci per a la Gestió de Residus Sòlids Municipals de la comarca 
del Montsià per al finançament d’actuacions destinades a la renovació de 
maquinària, modernització i ampliació de la planta de premsat del rebuig del 
dipòsit controlat del Centre de Tractament de Residus de Mas de Barberans. 
El pressupost de l’actuació és de 398.311 euros.  
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El Govern avaluarà l’estat de salut dels nens que van 
néixer de forma prematura o amb baix pes 
 

• L’estudi, que compta amb un pressupost de 60.000 euros, serviran 
per determinar guies de pràctica clínica en aquest àmbit 

 
• En els darrers anys ha crescut de forma persistent el nombre de 

nadons nascuts prematurament o amb baix pes 
 

• El Departament de Salut aplica diverses mesures per tal de reduir 
aquestes xifres, entre les quals destaquen el Programa Embaràs 
sense Fum i el Protocol de seguiment de l’embaràs 

 
El Govern ha acordat avui destinar 60.000 euros per a l’elaboració d’un estudi 
sobre l’estat de salut dels nens que van ser nadons de baix pes o prematurs 
extrems. Les dades de l’estudi serviran per determinar guies de pràctica 
clínica en aquest àmbit. 
 
Segons dades del Programa de Salut Maternoinfantil de la Direcció General 
de Salut Pública, el nombre d’infants que van néixer amb un pes per sota del 
normal durant el 2006 és de 6.145, xifra que representa un 7,4% del total de 
naixements. Pel que fa als nadons prematurs, l’any passat van néixer abans 
de terme 5.912 nens, el 7,3% del total.   
 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE NADONS PREMATURS I AMB BAIX PES 

 

 2003 2004 2005 2006 

 nombre % nombre % nombre % nombre % 

Baix pes 

(<2.500 Kg) 
5.610 7,7 5.910 7,7 5.946 7,4 6.145 7,4 

Prematurs (< 

37 setmanes) 
5.341 7,5 5.888 7,9 5.869 7,5 5.912 7,3 

Font: Registre de naixements. Programa de Salut Maternoinfantil. DGSP 

 
 
Es constata un increment persistent en els últims anys del baix pes i la 
prematuritat. Per exemple, dins dels nascuts amb baix pes els nounats amb 
un pes inferior a 1,5 Kg han passat dels 547 casos l’any 2003 als 631 del 
2003. Algunes de les causes d’aquest increment són les malalties maternes, 
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els embarassos múltiples deguts en gran mesura a les tècniques de 
reproducció humana assistida, i el consum de tabac i drogues. 
 
Distribució dels nadons amb baix pes 
 

 2003 2004 2005 2006 
 n % n % n % n % 

500-999 g 157 2,80 196 3,30 146 2,47 199 3,24 
1.000-1.499 g 390 6,95 418 7,03 450 7,62 432 7,03 
1.500-2.499 g 5.061 90,25 5.332 89,67 5.312 89,91 5.514 89,73 
Total 5.608 100,00 5.946 100 5.908 100 6.145 100 
 
Font: Registre de naixements. Programa de Salut Maternoinfantil. DGSP 
 

 
 
Distribució dels nadons prematurs 
 
El Departament de Salut aplica diverses mesures per tal de reduir aquestes 
xifres, entre les quals destaquen el Programa Embaràs sense Fum i el 
Protocol de seguiment de l’embaràs. A banda de les intervencions 
preventives, també es duen a terme mesures posteriors al part, com ara el 
Protocol d’assistència al part i al puerperi i d’atenció al nadó, i el Protocol 
hospitalari d’assistència domiciliària per a nadons preterme o de baix pes. 
 
De cara al 2008, el Departament de Salut posarà en marxa el Protocol 
d’atenció a la prematuritat per professionals i la Guia de suport als pares de 
nadons prematurs, amb el suport de les Polítiques de Cohesió de 
l´Observatorio de Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 

 2003 2004 2005 2006 

Setmanes n % n % n %   

22-31  591 0,8 662 0,9 681 0,9 648 0,8 

32-36  
4750 6,7 5226 7,0 5188 6,6 5264 6,5 

Total 
5.341 7,5% 5.888 7,9% 5.869 7,5% 5.912 7,3% 
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El Govern subvenciona amb 500.000 euros la 
investigació en malalties cardiovasculars 
 

• Aquesta aportació es destinarà al finançament de l’Institut Català 
de Ciències Cardiovasculars, centre especialitzat en la recerca 
avançada sobre les afeccions del cor 

 
El Govern ha acordat avui atorgar una subvenció de 500.000 euros a l’Institut 
Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) per al finançament de les seves 
activitats durant l’any 2007. L’aportació es farà mitjançant un conveni entre 
l’Institut i el Departament de Salut. 
 
L’Institut Català de Ciències Cardiovasculars és un consorci en el qual 
participen la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa i el Departament de Salut, l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Creat el 1999, el seu 
objectiu principal és millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les 
malalties cardiovasculars.  
 
Cal recordar que als països desenvolupats, entre ells Catalunya, aquestes 
afeccions són la primera causa de mortalitat. Així mateix, estan creixent també 
com a primera causa de mort en els països en vies de desenvolupament. Per 
això, els estudis relacionats amb el sistema cardiovascular i les seves 
disfuncions són un dels camps de la recerca biomèdica que més ha crescut 
els darrers anys arreu del món. Gràcies a la incorporació de noves tecnologies 
que faciliten l’abordatge d’estratègies de regulació gènica i molecular, es 
troba, a més a més, en un moment de gran potencialitat innovadora. 
 
L’ICCC desenvolupa la investigació en l’àmbit cardiovascular i de les malalties 
del cor amb un alt grau de competència internacional, i actualment és un dels 
centres més avançats en aquest tipus de recerca. En l’àmbit de la investigació 
bàsica, treballa en la identificació de gens que regulen el funcionalisme de les 
cèl·lules vasculars i cardíaques, la teràpia gènica, el reconeixement cel·lular, 
la interacció cel·lular, les anormalitats genètiques en patologies 
cardiovasculars i la genòmica i la proteòmica cardiovascular.  
 
Pel que fa a la recerca aplicada, l’Institut es dedica principalment a la recerca 
de noves dianes terapèutiques, al disseny de fàrmacs dirigits a proporcionar 
protecció cardiovascular, als assaigs preclínics i clínics de fàrmacs en 
desenvolupament sobre dianes terapèutiques i en noves indicacions, així com 
a la recerca preclínica i clínica en marcadors pronòstics i diagnòstics de la 
malaltia. 
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El Govern destinarà 365.000 euros a nous estudis 
sobre la demanda turística a Catalunya 
 

• Els estudis els realitzaran la Universitat de Girona i la Rovira i 
Virgili de Tarragona 

 
• S’analitzarà el turisme actiu, les agències de viatges receptives, el 

perfil dels viatgers low-cost dels aeroports catalans i l’ús dels 
habitatges durant les vacances a Catalunya 

 
El Govern encarregarà a la Universitat de Girona (UdG) i a la Rovira i Virgili 
(URV) de Tarragona l’elaboració de diversos estudis sobre la demanda 
turística a Catalunya, amb una inversió total de 365.670 euros.  
 
La universitat gironina realitzarà dos estudis. El primer, sobre la gestió del 
turisme actiu a Catalunya, té per objectiu conèixer la realitat d’aquest sector, 
atès que és un dels segments i productes més dinàmics i amb majors 
oportunitats, tant pel que fa a la demanda, com per les possibilitats que ofereix 
de cara a l’oferta del país. El pressupost total per aquest estudi és de 70.214 
euros. 
 
Amb el segon estudi que s’encarregarà a la Universitat de Girona el Govern 
vol conèixer la realitat del sector de les agències de viatges receptives a 
Catalunya, és a dir, aquelles que promocionen i subministren els seus 
productes a tour-operadors o majoristes estrangers. Aquest sector, força 
atomitzat, està rebent l’impacte del nou paradigma turístic i els efectes de la 
nova economia i la globalització, així com la transformació que pot implicar la 
irrupció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. El 
pressupost per aquest segon estudi és de 46.783euros. 
  
Finalment, el Govern també ha acordat la realització de tres estudis conjunts 
amb Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Girona per aprofundir en 
diferents segments de la demanda turística. Així, s’estudiaran el perfil de 
viatgers de low-cost dels aeroports catalans (124.775 euros), el perfil de la 
demanda turística (43.964 euros) i l’ús dels habitatges durant les vacances a 
Catalunya (79.934 euros). 
 
 
  
 
 
 
 


