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El Govern aprova mesures per millorar la cobertura 
d’accés a la Renda Mínima d’Inserció 
 

• Es redueixen de 12 a 6 el nombre de mesos a computar per 
determinar els ingressos que donen dret a rebre aquesta prestació 

 
• A partir de l’1 de juny de 2010, i per al període d’un any, es tindran 

en compte per al còmput d’ingressos de la unitat familiar, 
únicament els 4 mesos anteriors 

 
• El pressupost inicial per a la RMI d’aquest any és de 99,4 milions 

d’euros, 31 milions més que l’any anterior 
 

• Actualment la renda mínima aplega 22.000 expedients i més de 
49.000 persones beneficiàries 

 
• La mesura té caràcter retroactiu a partir de l’1 de gener de 2010 
 
• Aquesta iniciativa s’emmarca en l’Acord dels 30 compromisos per 

afrontar la crisi i reactivar l’economia, que es va signar el passat 
21 de desembre 

 
  
El Govern ha aprovat avui millorar la cobertura d’accés a la Renda Mínima 
d’Inserció (RMI) amb l’objectiu d’aconseguir que les persones que actualment 
es troben sense ingressos perquè no tenen una ocupació i han esgotat la 
percepció de prestacions i subsidis, o bé no hi tenen dret, estiguin el menor 
nombre de mesos possibles sense percebre cap tipus d’ingrés i a la vegada 
puguin fer un itinerari d’inserció laboral.  
 
La RMI és una prestació assistencial de tipus econòmic i té com a finalitat el 
desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones 
que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats 
essencials de la vida, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i 
laboral. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions 
econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d'adults. Aquesta 
prestació es gestiona entre el Departament de Treball, el Departament d'Acció 
Social i Ciutadania i el Departament d'Educació. 
 
La crisi financera internacional, que ha colpejat de forma directa sobre el 
treball i ha afectat les llars i les poblacions més vulnerables de la societat, 
obliga a prendre noves mesures com aquesta amb l’objectiu de pal·liar la 
situació de manca d’ingressos de les unitats familiars, on totes les persones 
es troben en situació d’atur. 
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El Govern ha aprovat modificar el període de càlcul per accedir a la RMI, 
reduint de 12 a 6 el nombre de mesos a computar per determinar els 
ingressos que donen dret a rebre aquesta prestació. Amb aquesta reducció, 
per accedir a la renda mínima la unitat familiar no pot haver percebut més 
ingressos dels que els correspondria en concepte de RMI en els 6 mesos 
anteriors a demanar-la. La mesura, que entrarà en vigor un cop es publiqui al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, té caràcter retroactiu a partir de l’1 
de gener de 2010.  
   
D’altra banda, el Govern també ha aprovat que a partir de l’1 de juny de 2010, 
i per al període d’un any, prorrogable en funció de l’evolució de la situació 
socioeconòmica, el nombre de mesos a computar per determinar els 
ingressos per tenir dret a aquesta prestació serà de només 4.  
  
Els altres principals requisits per accedir a la RMI són els següents: estar 
empadronat a Catalunya; tenir residència continuada d'un any a Catalunya; 
que la persona sol·licitant o la unitat familiar constitueixin una llar independent 
1 any abans de la data de presentació de la sol·licitud i d’edat entre 25 i 65 
anys. 
  
Aquesta nova mesura s’emmarca en l’acord dels 30 compromisos per fer front 
a la crisi i reactivar l’economia que van signar el passat 21 de desembre el 
Govern, les dues grans patronals catalanes, Foment del Treball i Pimec, i els 
sindicats majoritaris, UGT i CCOO. Entre aquestes mesures es troben els 
plans locals anticrisi, la contractació de 150 nous orientadors laborals, els 40 
milions d’euros addicionals per incrementar la formació a les persones 
aturades.  
 
31 milions més per a la Renda Mínima d’Inserció  

La Renda Mínima d’Inserció compta enguany amb un pressupost inicial de 
99,48 milions d’euros, xifra que suposa un increment de 31 milions d’euros (un 
45,2%) respecte al pressupost de l’any anterior. Actualment la renda mínima 
aplega 22.000 expedients i més de 49.000 persones beneficiàries. 

El Govern té la missió bàsica de desenvolupar mesures actives per afavorir la 
inserció laboral de les persones acollides a la RMI. Aquest any 2010 seguirà 
potenciant les mesures que el Departament de Treball realitza amb la 
col·laboració d’entitats especialitzades en la inserció d’aquests col·lectius i els 
ajuntaments. L’objectiu és aconseguir una major inserció laboral de les 
persones acollides a la RMI que estan realitzant mesures d’inserció laboral, 
aconseguir una millor coordinació entre els serveis d’inserció laboral i els 
serveis socials, millorar la cobertura territorial i la qualitat dels projectes 
d’inserció.  
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El Govern destina 12 milions d’euros al programa de  
crèdits formació per al treball 
 

• Aquest programa ofereix préstecs sense interessos per a 
persones en atur perquè realitzin cursos de millora professional 

 
• Els préstecs han de ser d’un mínim de 1.000 euros i un màxim de 

6.000 per persona beneficiària 
 
El Govern ha acordat destinar enguany 12 milions d’euros, ampliables, al 
programa de crèdits formació per al treball. Aquest programa consisteix en 
una línia de préstecs sense interessos per a les persones en atur, per a la 
realització de cursos de millora professional.  
 
Els crèdits tenen una quantia de com a màxim el 100% de l’import del curs, 
més un 10% addicional per a despeses de material o altres relacionades amb 
l’assistència i la realització del curs. L’import mínim del préstec ha de ser de 
1.000 euros, i el màxim és de 6.000 euros per persona beneficiària. 
 
Per poder accedir a aquests crèdits, que es posen a disposició de les 
persones en atur en col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i l’Institut Català de Finances (ICF) cal complir amb aquests requisits, 
entre altres: 
 

- Trobar-se en atur i inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya des de, 
com a mínim, un mes abans de demanar la sol·licitud de crèdit. 

 
- Haver treballat un mínim de 4 mesos al llarg dels 2 últims anys 

 
- Que un orientador d’una Oficina de Treball hagi detectat una necessitat 

formativa i prescrigui la realització del curs per millorar les possibilitats 
professionals de la persona en situació d’atur 

 
Les persones beneficiàries d’aquests préstecs poden realitzar qualsevol tipus 
de curs de formació, a excepció dels estudis d’Ensenyament Secundari 
Obligatori (ESO), Batxillerat i estudis universitaris de grau (diplomatures i 
llicenciatures). 
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El Govern aprova el Projecte de llei del cinema de 
Catalunya per enfortir la indústria cinematogràfica 
catalana i garantir la diversitat lingüística i cultural 
 
 

• La normativa conté diverses mesures de caire industrial, com la 
creació de fons de foment a la producció, a la distribució 
independent, a l’exhibició i a la competitivitat empresarial 

 
• El text garanteix el dret dels ciutadans a escollir en quina llengua 

prefereixen veure el cinema   
 
• El Projecte de llei preveu la creació de la Xarxa Concertada de 

Pantalles Cinematogràfiques de Catalunya, que programaran 
preferentment cinema en VOS i cinema produït a Catalunya  

 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei del cinema de Catalunya, que 
estableix un conjunt de mesures per enfortir la indústria cinematogràfica 
catalana i garantir la llibertat artística i de creació i la diversitat cultural i 
lingüística. 
 
El Projecte de llei estableix el marc normatiu pel qual s’han de regir les 
indústries cinematogràfiques, la producció, la distribució, la comercialització i 
l’exhibició d’obres cinematogràfiques i audiovisuals, així com aquells aspectes 
relacionats amb el foment de la cinematografia i la preservació i difusió del 
patrimoni cinematogràfic. 
 
En l’exposició de motius s’explica que, des de la perspectiva industrial, la 
normativa atorga al cinema el paper estratègic que li correspon com a motor 
de progrés econòmic. En aquest àmbit, l’articulat estableix mesures de caire 
industrial amb la creació de diversos fons de foment i té en compte l’adaptació 
del sector a l’era digital. 
 
Des de la perspectiva cultural i social, el Projecte de llei pretén la preservació 
de la llibertat artística dels creadors catalans i dóna un impuls a les versions 
originals subtitulades, respectant així la integritat de l’obra artística.  
 
El Projecte de llei també reflecteix una actuació especialment compromesa en 
el marc de les garanties de la diversitat lingüística. Avui en dia, el mercat 
cinematogràfic a Catalunya no garanteix de manera efectiva el dret dels 
ciutadans de Catalunya a escollir veure cinema en la llengua pròpia del país.  
 
Els principis rectors del text són: la racionalitat, l’eficàcia, l’eficiència i l’equitat 
en l’assignació de recursos públics; la defensa de la diversitat cultural i 
lingüística; la defensa de la llibertat de creació artística i el respecte a la 
propietat intel·lectual; la coordinació entre els òrgans i entitats del sector públic 
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en el desenvolupament de les seves polítiques en els àmbits regulats en 
aquesta Llei; la defensa de la lliure competència; la coresponsabilitat financera 
dels agents privats, i el dret de totes les persones a accedir a la cultura, als 
béns, als serveis culturals i al patrimoni. 
 
Garantia d’accés lingüístic 
 
L’any 2009, el 97,1% de les pel·lícules que van exhibir-se a Catalunya eren 
doblades o subtitulades en castellà, mentre que només el 2,9% van ser 
doblades o subtitulades al català. 
 
Amb l’objectiu de garantir la diversitat lingüística, el Projecte de llei preveu que 
quan s’estreni un llargmetratge cinematogràfic a Catalunya, doblat o subtitulat, 
les empreses distribuïdores hauran de distribuir el 50% de totes les còpies en 
versió en llengua catalana i hauran de respectar aquest equilibri lingüístic en 
la publicitat que se’n faci.  
 
Aquesta obligació s’ha de respectar tant en el còmput de les còpies 
distribuïdes en versió doblada com en el còmput de les còpies distribuïdes en 
versió subtitulada. Resten exemptes del compliment de l’obligació les obres 
cinematogràfiques en versió original castellana o catalana i les obres 
cinematogràfiques europees de les quals se’n distribueixin a Catalunya menys 
de setze còpies.  
 
Aquesta obligació, segons recull l’articulat, es podrà implantar de forma 
progressiva amb un termini màxim de cinc anys. Les empreses distribuïdores 
podran aplicar plenament l’obligació en un període inferior si ho consideren 
convenient. El Projecte de llei també preveu establir mesures per garantir 
l’equilibri entre la distribució de còpies en les diferents llengües oficials a 
Catalunya, per raons de la població, del territori i la publicitat en català.  
 
En el cas de la distribució per canals diferents a la projecció en sales 
d’exhibició, com és el DVD, el Projecte de llei preveu que se n’ha d’incloure la 
versió en llengua catalana en el menú d’idiomes.  
 
Segons dades d’una enquesta del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, 
feta a 5.080 persones majors de 14 anys, el 82,4% dels catalans està d’acord 
o molt d’acord que les pel·lícules estiguin disponibles en les dues llengües 
oficials de Catalunya, mentre que només l’11,1% hi està en desacord. 
 
Foment del cinema en Versió Original Subtitulada (VOS) 
 
Per tal de fomentar la difusió del cinema català i europeu en versió original 
subtitulada i potenciar la cultura cinematogràfica a Catalunya, el Projecte de 
llei diu que s’ha d’establir un Programa de concertació de pantalles 
cinematogràfiques de Catalunya, d’adhesió voluntària, amb l’objectiu de crear 
la Xarxa Concertada de Pantalles Cinematogràfiques de Catalunya. Aquesta 
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Xarxa estarà formada per totes aquelles sales d’exhibició cinematogràfica, 
públiques i privades, que voluntàriament s’hi adhereixin mitjançant convenis 
de col·laboració estable amb la Generalitat de Catalunya. 
 
La Xarxa Concertada de Pantalles ha de desenvolupar la seva activitat 
ajustant-se a les normes de defensa de la competència i regint-se pel principi 
de complementarietat amb l’oferta estrictament privada. 
 
La Xarxa Concertada de Pantalles té per objecte la programació preferent de 
llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics: 
 

• Produïts a Catalunya.  
 
• Produïts a la Unió Europea, en versió original subtitulada al català, 

si la versió original no és en una llengua cooficial a Catalunya. 
 

• Produïts en països de fora de la Unió Europea, d’interès cultural i 
artístic, en versió original subtitulada al català, si la versió original no 
és en una llengua cooficial a Catalunya. 

 
Així mateix, i amb l’objectiu de fomentar les VOS, el text aprovat avui estableix 
que el Govern haurà de trametre al Parlament un Projecte de llei per crear un 
impost per dotar el Fons de foment de l’exhibició en el termini d’un any des de 
l’entrada en vigor de la present Llei. 
 
Els subjectes passius de l’impost seran les empreses exhibidores. S’haurà de 
calcular sobre la base dels rendiments obtinguts del preu dels bitllets 
d’entrada de pel·lícules exhibides en versió doblada recaptats per les sales 
d’exhibició cinematogràfica. 
 
El cinema com a motor econòmic 
 
El Projecte de llei estableix que es crearan els fons de foment següents: 
 

a) De la producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals: amb 
l’objectiu principal d’enfortir les empreses productores i millorar la 
qualitat de les obres produïdes a Catalunya. Com a mínim el 50% de la 
dotació del fons s’ha de destinar a la producció de projectes 
cinematogràfics i audiovisuals en versió original catalana. En 
l’atorgament dels ajuts es tindrà especialment en compte: 

  
- El valor artístic i cultural de l’obra cinematogràfica i audiovisual. 
- La inversió de recursos i la despesa feta a Catalunya. 
- La contractació de personal artístic, tècnic i creatiu resident a 

Catalunya. 
- El rendiment econòmic que l’obra cinematogràfica hagi obtingut. 
- La versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa. 
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b) De la distribució independent: amb l’objectiu d’enfortir la capacitat de 

comercialització de les empreses distribuïdores independents. En 
l’atorgament dels ajuts es tindrà especialment en compte: 

 
- L’enfortiment de la competitivitat de les empreses. 
- La presència de la versió original catalana o occitana en la seva 

variant aranesa.  
- El valor cultural i artístic del projecte de distribució. 
- El doblatge i la subtitulació al català d’obres cinematogràfiques. 
- La distribució a través de nous canals i tecnologies. 
- La capacitat d’exportació. 

 
c) De l’exhibició: amb l’objectiu d’enfortir i modernitzar les sales 

d’exhibició cinematogràfica de Catalunya i corregir les eventuals 
distorsions per raons lingüístiques o culturals produïdes pel mercat. En 
l’atorgament dels ajuts es tindrà especialment en compte: 

 
- El foment de l’exhibició d’obres cinematogràfiques en versió 

original catalana o doblades o subtitulades en català. 
- El foment de l’exhibició d’obres cinematogràfiques produïdes a 

Catalunya. 
- El foment de l’exhibició d’obres cinematogràfiques estrangeres 

doblades o subtitulades en català.  
- El suport als processos d’adaptació tecnològica. 

 
 

d) De la difusió i la promoció de les obres i de la cultura 
cinematogràfica: amb l’objectiu de fomentar l’atracció de nous públics 
a les sales d’exhibició, l’equilibri territorial de l’oferta cinematogràfica, la 
presència de la indústria cinematogràfica catalana i la promoció de la 
cultura cinematogràfica d’abast internacional. En l’atorgament dels ajuts 
es tindrà especialment en compte: 

 
- El foment de l’atracció de nous públics a les sales d’exhibició. 
- La difusió de la cultura cinematogràfica a Catalunya a través de 

la xarxa de cineclubs i d’altres entitats.  
- L’equilibri territorial de l’oferta cinematogràfica.  
- La presència d’obres produïdes a Catalunya. 
- La difusió i la promoció de la cultura cinematogràfica d’abast 

internacional. 
- El foment de la difusió d’obres cinematogràfiques l’autoria, 

direcció o producció de les quals correspongui a dones. 
 

e) De la competitivitat empresarial: amb l’objectiu de fomentar la 
competitivitat de les empreses del sector en la millora de la formació; 
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l’impuls de la recerca, la innovació i el desenvolupament, i la capacitat 
d’internacionalització. En l’atorgament dels ajuts es tindrà especialment 
en compte: 

 
- La qualitat i l’adequació de la formació a les necessitats del 

sector. 
- La capacitat d’atracció de talent europeu i internacional. 
- La capacitat de creació de nous processos, continguts i formes 

de negoci. 
- L’adaptació a noves tecnologies digitals. 
- La presència en mercats, festivals i fires internacionals de 

rellevància. 
- La projecció de les indústries cinematogràfiques catalanes a 

l’exterior. 
 
 
Coordinació de les polítiques de foment 
 
El Projecte de llei estableix que l’Acord Marc per al Foment de l’Activitat 
Cinematogràfica i Audiovisual és l’instrument de coordinació i cooperació 
dels òrgans i entitats de la Generalitat de Catalunya en el foment de les 
indústries cinematogràfiques i audiovisuals. Formen part d’aquest acord 
l’Institut Català de les Indústries Culturals, la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, l’Institut Català de Finances i el departament de la Generalitat 
competent en innovació i empresa. L’Acord tindrà una vigència d’entre tres i 
cinc anys. 
 
Lliure competència 
 
La Llei exposa que l’Institut Català de les Indústries Culturals ha de vetllar 
perquè la lliure competència en el mercat no es vegi alterada i ha de posar en 
coneixement de l’Autoritat Catalana de la Competència o, quan procedeixi, de 
la Comissió Nacional de la Competència, els actes, els acords o les pràctiques 
de les empreses distribuïdores dels quals tingui coneixement i que presentin 
indicis de restringir la lliure competència. També ha de comunicar-los tots els 
elements de fet al seu abast i, en el seu cas, trametre un dictamen no 
vinculant de la qualificació d’aquests fets.  
 
Aquesta obligació també afecta la pràctica de les empreses distribuïdores 
d’exigir la contractació de pel·lícules per lots, de manera que per aconseguir 
l’exhibició d’una s’ha d’acceptar la contractació d’altres pel·lícules. 
 
Millores per als treballadors del sector 
 
El Projecte de Llei també estableix que el Govern, en el termini d’un any des 
de l’entrada en vigor de la Llei, ha d’impulsar, en el marc de la Comissió de 
convenis col·lectius del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, 
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l’elaboració d’un estudi sobre la negociació col·lectiva en l’àmbit 
cinematogràfic i audiovisual amb la finalitat de conèixer l’estructura o mapa de 
la negociació col·lectiva del sector i les condicions de treball aplicables als 
treballadors que hi presten serveis, per a la millora de la qualitat, les garanties 
i l’ocupació.  
 
Accés per a les persones amb discapacitat  
 
Tal com es recull a la disposició addicional primera del Projecte de llei, les 
administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de 
promoure l’accessibilitat a les obres cinematogràfiques de les persones amb 
discapacitat física o sensorial, vetllant per un ús regular, normalitzat i sense 
discriminació dels mitjans audiovisuals.  
 
Els ajuts d’impuls a la recerca, el desenvolupament i la innovació han de tenir 
en compte com a requisit d’accés la incorporació de sistemes 
d’audiodescripció per a persones amb discapacitat visual, així com un sistema 
de subtitulat especial que permeti la comprensió de les obres 
cinematogràfiques per part de persones sordes i amb discapacitat auditiva. 
Així mateix, s’ha de promoure que les sales d’exhibició disposin d’espais 
reservats per a persones que utilitzin cadira de rodes o que tinguin algun tipus 
de discapacitat física que els impedeixi acomodar-se a les butaques de les 
sales. 
 
Règim sancionador 
 
El règim d’infraccions i sancions previst en aquest Projecte de llei s’ajusta a 
allò que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Les infraccions de les 
obligacions previstes en aquesta Llei es classifiquen en molt greus, greus i 
lleus i les sancions oscil·len entre els 75.000 i els 4.000 euros.  
 
Pel que fa a l’incompliment de l’obligació de distribució, la sanció pot ser de 
5.000 a 1.000 euros per còpia que no compleix amb l’obligació, en funció de si 
representa una infracció molt greu o bé una de lleu. Aquestes sancions s’han 
d’augmentar amb la quantitat resultant de multiplicar el rendiment mitjà 
obtingut per totes les còpies distribuïdes pel nombre de còpies distribuïdes 
amb incompliment de l’obligació de distribució. 
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El Govern assenta les bases del nou model d’ocupació 
pública a Catalunya 
 

• Aprova el Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública, que ordena i regula l’accés a la funció pública en el 
conjunt de les administracions públiques catalanes 

 
• Instaura un període de proves obligatori de tres mesos i consagra 

el caràcter obert de tots els processos selectius 
 
El Consell de Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de mesures en 
matèria d’ocupació pública, que assenta les bases d’un model comú 
d’ocupació per al conjunt de les administracions públiques catalanes. El 
Projecte de llei respon a la voluntat del Govern de modernitzar l’ocupació 
pública mitjançant un nou model adaptat als requeriments i exigències de 
l'entorn socioeconòmic actual, que garanteixi, en termes d'eficàcia i eficiència, 
una millor prestació dels serveis públics a la ciutadania del nostre país. 
 
La normativa desplega les competències en matèria d’ocupació pública que 
l’Estatut atorga a la Generalitat, així com alguns aspectes de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic.  
 
Per primer cop, s’estableix un marc legal homogeni per a tota l’ocupació 
pública, ja que la Llei és d'aplicació a totes les administracions públiques 
catalanes -Administració de la Generalitat, administracions locals i universitats 
públiques- i comprèn totes les entitats de dret públic dependents o vinculades 
amb les administracions de referència, els consorcis interadministratius, així 
com les anomenades administracions independents.  
 
El Projecte de llei incideix principalment sobre tres grans camps: els 
instruments d'ordenació i estructura de l’ocupació pública; el reclutament i la 
selecció del personal, i la mobilitat interadministrativa en el marc les 
administracions públiques catalanes. 
 
Àmbits funcionals 
 
En matèria d’ordenació de l’ocupació pública, el lloc de treball esdevé element 
de centralitat i es fa un esforç per definir-lo amb la màxima precisió possible. 
La Llei també institucionalitza la figura dels àmbits funcionals com a 
agrupacions de llocs de treball amb finalitats i funcions homogènies, per al 
desenvolupament de les quals es requereixen coneixements, destreses i 
actituds comunes. 
 
Cal recordar que l’objectiu d’aquesta mesura d’organització és identificar i 
agrupar llocs de treball amb funcions comunes (per exemple, tots els llocs 
dedicats a la gestió de recursos humans, o els llocs que tenen encomanades 
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funcions de gestió econòmica, o aquells que tenen com a finalitat principal la 
gestió del medi) per tal de racionalitzar l’estructura organitzativa i millorar 
l’adequació de les persones als llocs de treball que ocupen.   
 
D’altra banda, pel que fa a l’estructura, destaca la voluntat de simplificació i 
homogeneïtzació de la norma, que estableix una estructura comuna de cossos 
d’administració general per a la totalitat de les administracions públiques 
catalanes. 
 
L’EAPC, referent en matèria de selecció 
 
En matèria de reclutament i selecció del personal, són elements clau la 
instauració d’un període de prova obligatori, amb una durada mínima de tres 
mesos, i l’avenç cap a la professionalització dels òrgans de selecció. En 
aquest sentit, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) queda 
reforçada com a institució de referència en matèria selectiva. 
 
Així mateix, la Llei estableix uns principis generals d’accés a la funció pública 
per a la totalitat de les administracions públiques catalanes i tot el sector 
públic, la qual cosa consagra el caràcter obert de tots els processos selectius i 
acaba amb les convocatòries restringides. També regula per primera vegada 
un sistema de reclutament obligatori per a l’accés a l’ocupació pública 
temporal. 
 
La mobilitat del personal entre les diferents administracions és una de les 
grans apostes de l’avantprojecte. Així, la Llei preveu que les administracions 
públiques disposin, com a mínim, d’un quinze per cent de llocs de treball 
oberts a la mobilitat en les seves relacions de llocs de treball. També preveu 
que l’EAPC realitzi processos selectius comuns, amb mobilitat oberta entre 
administracions un cop transcorreguts quatre anys, independentment del que 
disposin les relacions de llocs de treball. 
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El Govern aprova definitivament el Pla territorial del 
Camp de Tarragona  
 

• Garanteix el desenvolupament urbanístic sostenible i eficient i la 
competitivitat del territori, preservant el patrimoni natural  

 
• El Pla abasta les comarques del Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt 

Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Priorat  
 
El Govern ha aprovat avui definitivament el Pla territorial del Camp de 
Tarragona. El projecte constitueix un instrument bàsic per garantir un 
desenvolupament urbanístic ordenat, sostenible i eficient, la competitivitat del 
territori, la preservació del patrimoni natural i del paisatge i l’encaix adequat de 
les infraestructures. Els principals objectius del Pla són els següents:  
 

- Ordenar el creixement urbanístic de la regió per tal de poder 
assumir els creixements esperats de manera eficient i sostenible i 
garantir la dotació adequada d’infraestructures, equipaments i serveis 
per a la població. 

 
- Protegir valors naturals i els espais significatius d’interès 

paisatgístic i agrícola, com les àrees vitivinícoles, les àrees de 
regadiu, el paisatge del garrofer o els espais costaners. 

 
- Definir la futura conurbació central del Camp de Tarragona, cridada 

a convertir-se en la segona gran àrea urbana de Catalunya, i 
necessitada d’un projecte de conjunt que permeti coordinar els 
planejaments de cada municipi. 

 
- Potenciar el tren i integrar-lo a la ciutat actual i futura, amb 

l’arribada dels trens regionals d’altes prestacions al cor de la ciutat, 
oferir una millor cobertura urbana dels trens convencionals així com 
nous eixos tramviaris i nous itineraris per al transport de mercaderies.  

 
- Ajustar les grans infraestructures viàries perquè no interfereixin 

amb la ciutat del futur i vertebrin l’interior de la regió, mitjançant 
l’establiment de diversos arcs viaris transversals. 

 
- Amb l’aprovació d’aquest nou Pla Territorial, el 83% del territori 

català ja disposa de planejament territorial vigent.  
 

Un Pla amb la participació del territori 
 
El setembre del 2007, el Govern va donar a conèixer un Avantprojecte del Pla 
territorial del Camp de Tarragona i va obrir un procés de participació pública 
perquè el territori pogués donar la seva opinió i formular les observacions o 
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propostes que es consideressin convenients. Els 209 escrits de suggeriments 
tramesos pels ens locals, agents socioeconòmics i ciutadans interessats van 
servir per madurar i millorar la proposta original. 
 
El juliol de 2008, el document va ser aprovat inicialment pel conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques i es va sotmetre a informació pública i 
consulta institucional per un període de tres mesos. Complementàriament, es 
van organitzar sessions d’informació i debat amb els ens locals, institucions i 
societat civil interessats. Fruit d’aquell procés, es van presentar un total de 
212 escrits d’al·legacions d’institucions, administracions i particulars, que han 
permès enriquir el projecte que ara el Govern ha aprovat definitivament. 
 
L’aprovació del Pla territorial del Camp de Tarragona anirà seguida, 
properament, de l’aprovació definitiva del Catàleg del paisatge d’aquesta 
mateixa àrea, fet que permetrà complementar la planificació urbanística amb 
noves referències per a una correcta inserció territorial de les edificacions i 
infraestructures. 
 
L’àmbit del Pla territorial del Camp de Tarragona 
 
El Pla territorial del Camp de Tarragona ordena el territori comprès per les 

comarques del Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Baix Penedès, 
la Conca de Barberà i el Priorat. Aquesta regió, que inclou un total de 
131 municipis, on viuen més de 600.000 habitants, disposa d’un 
potencial de creixement important fruit d’una ubicació estratègica, ja 
que es configura geogràficament com a terra de pas dins de l’arc 
mediterrani i cruïlla entre aquest arc i l’interior de la Península Ibèrica, a 
través de la vall de l’Ebre.  

 
Per tal d’impulsar una planificació eficient d’aquest territori, el nou Pla defineix 
tres àmbits d’ordenació: 
 

A. El sistema d’espais oberts 
B. El sistema d’assentaments urbans 
C. El sistema d’infraestructures de mobilitat 

 
A. Espais oberts 
 
El Pla territorial del Camp de Tarragona es configura com una eina per 
preservar els espais d’interès natural, agrícola i paisatgístic, i evitar la 
urbanització de zones de risc o mal comunicades. També reserva peces 
estratègiques de sòl per al futur i impedeix l’ocupació dels principals corredors 
d’infraestructures de la regió. El Pla aporta també un model, fins ara 
inexistent, per a les planes tarragonines delimitant i protegint els grans espais 
d’interès paisatgístic i agrari. 
 
El Projecte de Pla distingeix diferents graus de protecció del sòl: 
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a) Protecció especial: inclou els espais naturals protegits per la legislació 
ambiental, els espais naturals d’interès regional i els connectors ecològics 
necessaris, i també espais agraris significatius. Es garanteix, així, una 
connexió ecològica més gran entre les zones muntanyoses de Vandellòs, el 
Montsant i la serra de Prades amb les terres del Francolí i del Gaià i amb la 
Catalunya Central; es dóna coherència global a l’eix del Gaià entre Santa 
Coloma de Queralt i el mar; es configura una corona verda tarragonina, i es 
protegeixen determinats corredors fluvials a la plana i a la zona litoral. 
 

 
 
b) Protecció territorial. Els sòls que s’apleguen sota aquesta classificació ho 
són per les consideracions següents: 
 

• Per raons d’interès agrari i/o paisatgístic: proposa la protecció 
de grans peces de sòl de gran valor agrícola productiu i que 
aporten paisatges significatius o identitaris, així com de terrenys 
amb poca edificació que convé mantenir com a espais no 
urbanitzats. Així, cal remarcar determinades planes vitivinícoles 
del Baix Penedès, l’Alt Camp i el Priorat; algunes planes molt 
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visibles i ben conservades a l’entorn de Valls; els paisatges 
rurals del nord del Tarragonès; els turons del Baix Gaià, que són 
paisatge del garrofer; l’extensa plana agrícola oberta al mar del 
Baix Camp; els camps d’avellaners del Francolí; la zona del 
barranc de Marmellans, al Priorat; i diversos altiplans i conques 
especialment visibles de la Conca de Barberà.  

 
• Per a la preservació de corredors d’infraestructures: aquesta 

nova categoria preveu protegir els espais situats al llarg de 
determinades infraestructures en corredors geogràfics de pas 
que podrien quedar escanyats per l’espai construït per tal de no 
dificultar futures propostes de millora de mobilitat i per preservar 
el paisatge a l’entorn de les carreteres. Es protegeixen, 
especialment, el corredor mediterrani –que utilitzen l’autopista 
AP-7 i el ferrocarril– i el de l’Ebre, que utilitza l’autopista AP-2. 
També l’eix Tarragona – Montblanc i l’arc viari Reus – Valls. 

 
• Per raons de potencial interès estratègic: inclou zones 

susceptibles de jugar en el futur un paper rellevant en 
l’organització del territori i la prestació de serveis d’interès 
estratègic. És el cas de les Esplanes, entre l’Arboç i Banyeres, 
de l’entorn de l’aeroport o del Pla de Santa Maria. 

 
• Per raons de risc o afectacions: inclou àrees significatives 

properes a l’aeroport de Reus amb afectacions aeronàutiques 
que poden impedir o condicionar la transformació urbanística i 
l’edificació. 
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c) Protecció preventiva: inclou els sòls classificats com a no urbanitzables 
que no hagin estat considerats de protecció especial o territorial. 
 
 
B. Assentaments urbans 
 
El Camp de Tarragona es caracteritza per una important dinàmica de 
creixement demogràfic que es distribueix de forma desigual en el territori. Al 
Baix Camp i l’Alt Camp la població es concentra en la seva capital, mentre que 
al Tarragonès i al Baix Penedès la dispersió d’assentaments és més acusada. 
A més, la concentració de població més important es produeix als municipis 
de la costa. 
 
En aquest context, el Pla pretén donar cabuda de la manera més sostenible 
possible a les previsions de necessitats d’habitatge i llocs de treball i garantir 
uns serveis adequats; definir un model supramunicipal de creixement; 
minimitzar la gran dispersió del sòl urbà i dels seus diversos usos en el territori 
i, en conseqüència, els sobrecostos i ineficiències en la prestació de serveis i 
de la mobilitat que se’n deriven. 
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El nou document ha recollit l’opinió del territori i ha ampliat substancialment les 
estratègies específiques per a les àrees especialitzades (urbanitzacions i 
polígons industrials actualment previstos pel planejament urbanístic) que 
contradiuen els criteris del planejament territorial i que suposen la correcció i 
l’establiment de directrius per a 60 sectors. 
 
Potenciar una xarxa de ciutats mitjanes del Camp de Tarragona 
 
El Pla proposa que els creixements més significatius es concentrin en aquells 
nuclis capaços de crear una xarxa de ciutats mitjanes articuladores del territori 
i prestadores de serveis al conjunt. Aquests nodes principals són Reus i 
Tarragona, com a polaritats regionals; la resta de les capitals comarcals, és a 
dir, el Vendrell, Montblanc, Valls i Falset; i nuclis com Cambrils, Santa Coloma 
de Queralt, Salou, Torredembarra i Vila-seca. 
 
A més, per ordenar el creixement dels diferents pobles i ciutats, el Pla proposa 
estratègies diferenciades: 
 

a) Creixement potenciat: és el creixement que proposa el Pla per a les 
capitals de comarca i nuclis com els de Cambrils, Salou, Torredembarra 
o Santa Coloma de Queralt. 

 
b) Creixement mitjà o moderat: assenyala els nuclis on és possible un 

cert creixement en extensió sense generar un impacte negatiu. Més 
d’un centenar de nuclis de Tarragona es troben en aquesta situació.  

 
c) Actuacions de millora: determina els municipis que requereixen més 

d’actuacions qualitatives de millora que no pas d’extensió. 
S’assenyalen d’aquesta manera alguns nuclis d’interès patrimonial com 
Santes Creus o Siurana i aquells nuclis molt petits, d’accessibilitat 
limitada o amb poc sòl apte per al desenvolupament urbà. 

 
 
Àrea central de Tarragona 
 
Pel que fa a l’àrea central de Tarragona, el Pla concreta els àmbits preferents 
d’extensió, aquelles àrees de sòl no urbanitzable preventiu més adequades 
per a l’extensió del teixit urbà i la creació de ciutat. També es defineix un 
sistema ferroviari i viari capaç d’estructurar de manera eficient aquesta 
conurbació central del Camp de Tarragona. 
 
Cal tenir en compte que no tot el sòl a l’interior de la conurbació és adequat 
per al desenvolupament urbà. Se n’han d’excloure les zones amb afectacions, 
molèsties o riscos significatius. 
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Ordenar les urbanitzacions i els polígons industrials 
 
El Pla territorial té l’objectiu d’ordenar les urbanitzacions aïllades de les trames 
urbanes i els polígons industrials del Camp de Tarragona. Per aquest motiu: 
 

- Reconeix la possibilitat de desenvolupar urbanitzacions d’acord 
amb el planejament municipal vigent però en limita l’extensió, és a 
dir, consolida les existents però no les amplia i, encara menys, en 
planeja de noves. De fet, estableix com a objectiu general l’augment de 
la seva integració urbana quan són contigües als nuclis històrics i, en 
alguns casos molt concrets, proposa la reducció de la seva superfície.  

 
- Estableix els mecanismes i condicions per a la creació de polígons 

industrials establint diversos procediments possibles. L’objectiu és que 
la creació de nous polígons aïllats sigui l’excepció. Es propugna que 
s’ubiquin contigus als nuclis urbans i amb la magnitud que estableix 
l’estratègia de desenvolupament urbanístic que el Pla assenyala per a 
cada nucli. Igualment, es permet l’extensió d’un nombre limitat de 
polígons existents, aquells de millor posició pel que fa a la mobilitat i 
amb sòl adequat per a la seva extensió.  
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- Recondueix projectes urbanístics cap a la sostenibilitat i 
l’eficiència. El nou document identifica aquells sectors encara molt poc 
consolidats i sense planejament derivat que desaprofiten les 
possibilitats del territori o que contradiuen els criteris d’ordenació 
territorial. En aquests casos es proposa un canvi en els seus 
paràmetres, usos o configuració o bé es proposa la seva reducció o 
extinció. En concret, s’estableixen estratègies específiques per a 60 
àrees especialitzades (urbanitzacions residencials o polígons 
industrials). 

 
 
C. Infraestructures de mobilitat 
 
El Pla analitza l’encaix de les grans infraestructures que han de travessar i 
interconnectar la regió amb l’exterior però també, i molt especialment, les 
millores a l’actual xarxa interior, la que ha d’estructurar el sistema urbà 
emergent del Camp de Tarragona.  
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Al costat de les seves propostes en matèria de carreteres, les aportacions 
més innovadores i rellevants del Pla es produeixen en el sistema ferroviari i és 
en aquest àmbit del tren, i especialment en l’àrea de la conurbació central, que 
el nou document presenta els canvis més substancials. 
 

 
 
 
 
Una xarxa ferroviària vertebradora del territori 
 
El punt de partida és la constatació d’un escàs paper del ferrocarril en la 
mobilitat interior de la regió que contrasta amb la bona posició ferroviària de la 
regió en relació amb la mitjana i llarga distància. En aquest sentit, el Pla 
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dissenya un sistema que vertebra, amb el nombre mínim de corredors, gran 
part de les àrees fortament poblades i turístiques, les futures grans àrees 
d’expansió urbana, els principals equipaments comarcals (universitat, 
hospitals, Port Aventura) i els principals sistemes (estació central, terminal de 
l’aeroport). 
 
a) Transport de viatgers 
 
Per tal de potenciar la mobilitat a la regió mitjançant una xarxa de transport 
públic eficient, sostenible i integrada, el nou Pla aposta per: 
 

- Portar els trens regionals d’altes prestacions al centre de les 
ciutats de Tarragona i de Reus, tal com ja es garanteix a Lleida i 
Girona. Proposa la interconnexió de la línia de l’AVE Barcelona-Madrid 
amb la línia convencional del litoral a Tamarit o, en una primera fase, a 
l’Arboç mitjançant intercanviadors o amples mixtos de via. 

 
- Reforçar el corredor ferroviari mediterrani. S’assenyala l’obertura 

del corredor ferroviari del Mediterrani, la construcció d’una estació 
central al sud de l’aeroport i els traçats en estudi del tren d’alta velocitat 
entre Tarragona i Castelló. 

 
- Garantir fins a 8 estacions intermodals dins l’àmbit territorial. 

Aquestes estacions interconnecten la xarxa d’altes prestacions amb la 
xarxa ferroviària interna del Camp. 

 
- Traslladar la línia de Renfe a Tarragona des de la costa a l’interior. 

Millora substancialment la integració i la cobertura urbana del ferrocarril 
a la ciutat de Tarragona. Obre un nou corredor ferroviari pel centre de 
la ciutat de Tarragona (amb la desafectació de la barrera que suposa la 
línia litoral actual). 

 
- Integrar la línia actual de Renfe dins la trama urbana de Reus. 

Complementàriament a la construcció d’una variant ferroviària per l’est 
de la ciutat, propera a l’aeroport, proposa la integració urbana de la línia 
existent per l’interior de la ciutat i l’obertura de noves estacions, entre 
les quals una a la zona de Bellissens. 

 
- Recollir el projecte del futur tramvia del Camp de Tarragona o 

Tram Camp. Es proposa a partir de la reconversió dels trams 
ferroviaris desafectats, de la utilització compartida dels trams ferroviaris 
que el Pla assenyala i de la construcció, si escau, de nova 
infraestructura. 

 
- Definir un nou corredor tramviari entre les ciutats de Tarragona i 

Reus al llarg de l’eix aproximat de la carretera T-11, que és on es 
preveuen les àrees d’extensió urbana principals en el futur dins 
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del projecte del futur tramvia del Camp de Tarragona o Tram 
Camp. S’estableix com a premissa de base per aquests estudis la 
necessitat de prestar un servei intern, de proximitat i vertebrador dels 
desenvolupaments urbans previstos al llarg d’aquest eix. Entre els 
nodes a servir, el Pla assenyala en els seus plànols, amb caràcter 
indicatiu, els de la Budellera, Terres Cavades, Imperial Tarraco, 
Torreforta, les Gavarres i el futur gran eixample contigu en terme de 
Constantí, Bonavista, la Canonja, l’estació Central, la terminal de 
l’aeroport, els futurs eixamples de llevant de Reus, Bellissens i l’actual 
estació de tren de Reus. 

 
- Tancar l’anella ferroviària de rodalies integrant la ciutat de Valls en 

el sistema. Proposa garantir el gir ferroviari directe entre Reus i Valls a 
l’altura de Picamoixons.  

 
- Millorar la connexió ferroviària entre les diferents comarques. 

Proposa l’obertura d’una línia entre Reus, Roda i el Vendrell també per 
a passatgers. Proposa la millora de les línies Reus-Falset i Reus-
Montblanc. 
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b) Transport de mercaderies 
 
Pel que fa al transport de mercaderies, el Pla proposa la creació d’itineraris 
alternatius per evitar el pas pel centre de la ciutat de Tarragona i de Reus i per 
garantir una línia potent per a mercaderies pel corredor mediterrani. El nou 
Projecte de Pla aposta per: 
 

- La sortida de les mercaderies del port i del polígon petroquímic 
sud per l’interior del polígon. Proposa destinar l’actual via Tarragona-
Salou només per al transport de mercaderies i l’actual via Tarragona-
Reus només per a passatgers. Estableix noves variants per l’est de 
Vila-seca i de Reus allunyades de la ciutat. 
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- La creació d’un corredor mediterrani potent per a mercaderies. 

Inclou la recuperació de la línia Reus-Roda de Barà, la nova línia 
segregada en estudi per a mercaderies entre el Baix Penedès i 
Castellbisbal i l’aprofitament del nou corredor mediterrani entre 
Tarragona i Castelló. 

 
- La millora de les línies de Casp i de Lleida per al transport de 

mercaderies. S’estableix una variant pel nord de Reus per tal de 
completar el by-pass actual. Proposa un condicionament de les vies. 

 
- La previsió d’una nova pota ferroviària per al polígon industrial de 

Valls i la seva futura àrea d’expansió cap a llevant i d’una nova estació 
de mercaderies a Montblanc per donar resposta al possible 
creixement de l’actual polígon al nord de la ciutat. 

 

 
 
Impuls dels eixos viaris 
 
El Pla reconeix la necessitat de dotar el Camp de Tarragona d’una xarxa viària 
que separi el trànsit intern i el de pas i que vertebri les zones interiors. Per 
això, el text preveu: 
 

• La vertebració interna de la regió definint: 
- Un primer arc viari traslladant més al nord l’A-7 entre 

Tarragona i Vila-seca i convertint el traçat actual i la T-11 en 
grans avingudes urbanes integrades dins la ciutat.  

 
- Un arc viari exterior entre Alcover, Valls i el Vendrell. 
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- La reserva de tres possibles vies secundàries que garanteixin la 
mobilitat interior dels habitants del Baix Penedès. Aquest 
document final identifica una nova via que uneix l’AP-7 i l’A-7 
al nord de Banyeres del Penedès. 

 
- La millora de l’accessibilitat al Priorat, dins la qual, el 

condicionament significatiu de la C-242, entre les Borges del 
Camp i Ulldemolins.  

 
• El reforçament del corredor mediterrani, amb la construcció d’un 

tercer carril a l’AP-7 i el desdoblament de l’A-7 al llarg de tota la regió. 
El Pla aprovat definitivament afegeix una alternativa per a la futura A-7 
al seu pas pel Baix Penedès cenyint-se al traçat actual de l’N-340, a 
més del traçat dibuixat en el document aprovat inicialment per Calafell i 
el sud del Vendrell. 

 
• La creació de nous grans corredors entre el Camp de Tarragona i 

la resta del país. 
 

- Nova autovia A-27 entre Tarragona i Montblanc. 
- Nou eix nord entre Montblanc i Tàrrega. 
- Condicionament de l’eix entre Montblanc i Igualada. 
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El 83% del territori de Catalunya ja disposa de planejament territorial 
 
L’aprovació del Pla territorial del Camp de Tarragona s’afegeix a la resta de 
plans territorials ja aprovats pel Govern i permet que 266.746 km2 arreu de 
Catalunya ja disposin del planejament territorial necessari per a desenvolupar 
ordenadament el seu creixement i la seva integració territorial. Amb aquest, 



 

 

Acords de Govern . 12.01.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

28 

s’han aprovat quatre plans territorials parcials (Alt Pirineu i Aran, Ponent-
Terres de Lleida, Comarques Centrals i Camp de Tarragona) i tres plans 
directors territorials (Empordà, Garrotxa i Alt Penedès), passant d’una 
cobertura territorial inicial del 10,3% a l’actual 83% del territori català. 
 

 
Es troben en aprovació inicial els Plans Territorials Parcials de les Terres de 
l’Ebre (revisió) i de la Regió Metropolitana de Barcelona i en fase de 
Document d’Objectius i Criteris el Pla Territorial de les Comarques Gironines. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern aprova les commemoracions de l’any 2010 
 
El Govern ha aprovat avui les commemoracions històriques i culturals de 
Catalunya que l’executiu promourà l’any 2010. Les commemoracions 
d’enguany són: 
 

- L’Any Joan Maragall, 150è aniversari del seu naixement i el centenari 
de la seva mort. 

- L’Any Jaume Vicens Vives, en el centenari del seu naixement i 
cinquantenari de la seva mort. 

- 600 anys de la mort de Martí I l’Humà. 
- 850 anys de la fundació de Santes Creus. 
- 500 anys del naixement de Sant Francesc de Borja. 
- Centenari del naixement de l’escriptor Màrius Torres. 
- Cinquantenari del “retrobament” entre Catalunya i l’Alguer.  

 
De la mateixa manera, continuen vigents les commemoracions aprovades en 
anys anteriors, com els  200 anys de la Guerra del Francès i l’ Any Albèniz 
(2009-2010). Cal dir que aquests actes han estat proposats per la Comissió de 
Commemoracions Històriques i Culturals de Catalunya, creada l’abril de 2008 
amb l’objectiu d’establir i impulsar les diverses iniciatives de commemoració 
de fets i obres de persones rellevants, relacionades amb la història cultural i 
política de Catalunya. 
 


