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El Govern aprova el Pla econòmic de GISA amb obres 
en infraestructures per valor de 4.137 milions d'euros 
fins al 2015 
 

• El Pla manté per als propers anys el nivell més alt d’inversió en 
obra pública que hi ha hagut mai a Catalunya 

 
• S’invertiran més de 3.235 milions d’euros en obres de ferrocarrils, 

carreteres, ports i aeroports  
 

• 902 milions d’euros es destinaran a la construcció de noves 
escoles i equipaments socials, sanitaris, judicials i esportius  

 
El Govern ha acordat avui actualitzar el Pla Econòmic i Financer (PEF) de 
l’empresa pública GISA per al període 2010-2015. Aquest document preveu 
obres en infraestructures per un valor total de 4.137 milions d’euros. El Pla  
inclou actuacions en ferrocarrils, carreteres, ports i aeroports, així com obres 
d’edificació per a noves escoles, comissaries i equipaments sanitaris, entre 
d’altres.  
  
L’aprovació del Pla Econòmic i Financer respon a la voluntat del Govern 
d’agilitar la licitació i la producció d’obra pública, i mantenir el nivell d’inversió 
més alt que hi ha hagut mai a Catalunya, per tal de consolidar-la com una eina 
contra la recessió econòmica.  
 
El PEF preveu més de 3.235 milions d’euros d’aportació del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. Entre les noves inversions en matèria de 
transports que permetrà el Pla destaquen la remodelació de l’estació d’FGC a 
Sarrià, la nova estació d’autobusos de Zona Universitària, el nou vestíbul de 
l’estació de Vallcarca, actuacions de millora d’evacuació a la xarxa de metro i 
d’FGC, així com la nova estació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà. A més, 
també es preveuen altres obres ja en marxa com el perllongament d’FGC a 
Sabadell i Terrassa, l’intercanviador d’Arc de Triomf, l’adaptació de la xarxa de 
metro o la finalització del perllongament de l’L5, entre d’altres.  
 
Pel que fa a carreteres, algunes de les noves actuacions més importants 
previstes són la variant d’Olot i les Preses, la variant de Vilanova de la Barca, 
el condicionament de la carretera d’Altafulla - Salomó, la variant d’Olost, les 
millores de les travesseres de Ripoll i Sallent, i el condicionament de la 
carretera de Vilabertran a Peralada. També es preveuen altres inversions en 
obres que ja estan en marxa com les de la carretera d’Olost-Olvan, Vendrell –
Valls, Platja d’Aro-Palamós, la connexió est de la Variant Sud de Lleida, la 
Ronda Oest de Sabadell o Ulldecona – Tortosa. 
 



 

 

Acords de Govern . 11.05.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3 

A més, el Pla Econòmic i Financer preveu una inversió de més de 902 milions 
d’euros en obres d’edificació. Concretament, hi ha previstes actuacions a 80 
escoles i instituts, més de 30 actuacions en centres hospitalaris i d’atenció 
sanitària, 12 actuacions en nous parcs de bombers i comissaries i 7 en 
centres d’assistència social, a més d’altres actuacions en equipaments 
judicials, culturals i esportius.  
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El Govern destina 16,8 milions d’euros per promoure 
l’accés al mercat de treball dels col·lectius amb més 
dificultats  
 

• Crea una nova línia d’ajuts per impulsar l’empresa inclusiva i 
adapta els itineraris d’ocupació al perfil dels beneficiaris de la 
Renda Mínima d’Inserció, 

 
• També potencia el treball en suport per a persones amb 

discapacitat o malaltia mental i incrementa el suport a les 
empreses d’inserció 

 
 
El Govern ha aprovat destinar 16,8 milions d’euros per promoure l’accés al 
mercat de treball de col·lectius amb necessitats o dificultats específiques en el 
període 2010-2011, xifra que representa un increment del 10,5% respecte al 
període 2008-2009. Amb aquesta iniciativa el Govern vol fomentar i millorar 
les actuacions adreçades als col·lectius amb dificultats per poder garantir el 
seu accés i la permanència en el mercat de treball en igualtat de condicions, 
per incrementar l’ocupabilitat de les persones, l’adequació del lloc de treball al 
seu perfil professional i assegurar l’acompanyament necessari per a la seva 
inserció laboral.  
  
La nova ordre crea una nova línia d’ajuts per fomentar l’empresa inclusiva, 
adapta els itineraris d’ocupació al perfil dels beneficiaris de l’RMI, potencia el 
treball en suport per a persones amb discapacitat o malaltia mental i 
incrementa el suport a les empreses d’inserció. Els destinataris són les 
persones acollides a la Renda Mínima d’Inserció (RMI), persones en situació 
d’exclusió social, persones amb discapacitat i empreses d’inserció i empreses 
inclusives.  
 
L’ordre es divideix en quatre programes: 
 
a) Programes d’inserció sociolaboral de persones perceptores de l’RMI 
 
L’objectiu d’aquest programa és aconseguir la integració al mercat de treball 
de les persones destinatàries de l’RMI mitjançant l’elaboració d’un pla 
individual d’inserció que combini diferents tipus d’accions que es concreten en 
itineraris integrats d’inserció i mesures d’acompanyament.  
 
En aquest sentit, se subvenciona els processos d’orientació i anàlisi de 
l’ocupabilitat, diferents accions formatives, acompanyament en el moment de 
la integració en el mercat de treball, seguiment de l’itinerari d’inserció així com 
les pràctiques en empreses.  
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L’RMI és, en essència, un dispositiu públic per donar suport econòmic a 
persones en situació de pobresa, vinculat a la seva participació en programes 
orientats a la integració social i al mercat laboral. L’objectiu del Govern amb 
aquest programa interdepartamental és desenvolupar mesures actives 
d’inserció laboral i adaptar els itineraris d’inserció laboral als diferents perfils 
de les persones que reben l’RMI. 
 
b) Programes de suport al funcionament de les empreses d’inserció  
 
Aquests programes tenen com a objectiu posar en marxa mesures de suport 
per a les empreses d’inserció sociolaboral amb l’objectiu d’aconseguir la 
integració en el mercat de treball de persones que reben l’RMI i que es troben 
en greu risc d’exclusió.  
 
El programa subvenciona la contractació dels tècnics de l’empresa que fan la 
formació i l’acompanyament a la inserció en el mercat laboral de les persones 
en risc d’exclusió. Actualment a Catalunya hi ha 48 empreses d’inserció 
registrades que ocupen al voltant de 1.300 persones.  
 
c) Programes treball amb suport a l’empresa ordinària (persones amb 
discapacitat o malaltia mental)  
 
L’objectiu d’aquesta línia és incentivar la integració laboral a l’empresa 
ordinària de les persones amb discapacitat, mitjançant mesures 
d’acompanyament laboral al mercat ordinari. Subvenciona el suport a la 
contractació d’un tècnic o una tècnica de prospecció i acompanyament a la 
inserció laboral de persones amb discapacitat o malaltia mental.  
 
La tasca d’aquests tècnics consisteix a fer la recerca de llocs de treball 
ajustats a les capacitats i perfils de les persones amb discapacitat i, un cop 
han estat contractats per una empresa ordinària, acompanyar-los en el procés 
de formació i adaptació al lloc de treball.  
 
Aquesta figura respon a la necessitat que sovint experimenten les empreses 
de rebre un suport especialitzat a l’hora d’integrar les persones amb 
discapacitat a la seva activitat habitual. 
 
Aquest programa vol ajudar que s’incrementi el nombre de persones 
discapacitades contractades per l’empresa ordinària gràcies al suport de 
professionals que assegurin una  bona adequació de les persones al nou lloc 
de treball i que puguin fer els ajustaments que calguin durant el procés. 
Aquest acompanyament pot tenir una vigència de 2 anys i continuar al llarg de 
la vida professional en cas de situacions greus.  
 
d) Projectes per a la sensibilització i impuls de les empreses que 
col·laborin a la inserció de col·lectius amb discapacitat o risc d’exclusió 
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Aquest programa té com a finalitat promocionar el treball en xarxa d’empreses 
inclusives (empreses que col·laboren en la inserció laboral de persones que, 
per raons diverses, no poden accedir al mercat laboral en igualtat 
d’oportunitats). Els destinataris d’aquesta nova ordre són les entitats locals i 
les federacions i agrupacions sense ànim de lucre.  
 
En el marc d’aquesta ordre se subvencionaran projectes per a la creació i 
l’impuls d’empreses inclusives en el territori i estratègies de difusió i 
sensibilització de les empreses inclusives, entre d’altres.  
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El Govern impulsa els regadius de l’Aldea-Camarles i 
de la Conca de Tremp 
 

• Accelera la construcció del regadiu Aldea-Camarles, al Baix Ebre, i 
la millora del de la Conca de Tremp, al Pallars Jussà, que regaran 
una superfície total de gairebé 10.000 hectàrees 

 
• També ha autoritzat l’Institut Català de Crèdit Agrari a atorgar un 

aval de 3,1 milions d’euros a la Comunitat de Regants del 
Garrigues Sud 

 
El Govern ha donat un impuls als regadius de l’Aldea-Camarles i de la Conca 
de Tremp i ha aprovat les obres de la xarxa primària del primer i actuacions de 
millora del segon. Aquestes accions són necessàries per poder iniciar les 
obres corresponents a la xarxa de distribució, que permetran l’arribada de 
l’aigua de les xarxes de reg a les finques dels beneficiaris. En ambdós casos, 
els beneficiaris no hauran de pagar fins que no arribi l’aigua a les seves 
finques.  
 
Aquestes obres corresponen a la captació, estacions de bombaments, 
canonades d’impulsió, basses de regulació, escomesa elèctrica i línies 
elèctriques de distribució així com les expropiacions necessàries per a la seva 
execució.  
 
 
Regadiu de l’Aldea-Camarles 
 
Aquest regadiu, situat a la comarca del Baix Ebre, permetrà la posada en reg 
d’una superfície de 5.292 hectàrees, amb una dotació de 2.289 m3/ha i any. 
Es preveu que posi en reg de suport 4.265 hectàrees d’olivera i garrofers i 
implantar cítrics en 670 hectàrees que correspon a la part més baixa, on la 
climatologia és més adequada. Es tracta d’una actuació que permetrà la 
fixació de la població en el territori i una millora de l’economia agrària. L’import 
de les obres de la xarxa primària ascendeix a 36 milions d’euros i afecta els 
termes municipals de Tortosa, Camarles, l’Ampolla, i l’Aldea.  
 
 
Ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp 
 
La concessió d’aquest regadiu, situat a la comarca del Pallars Jussà, data del 
1912 i capta l’aigua de l’embassament de Sant Antoni, al riu Noguera 
Pallaresa. Rega una superfície de 4.634 hectàrees amb una dotació de 6.460 
m3/ha i any per a conreus d’alfals (40%), blat de moro (22%), ordi (15%), 
pomera (3%) i vinya (5%). 
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Les obres que s’estan realitzant comporten la modernització i consolidació de 
la zona regable de la Conca de Tremp mitjançant la transformació del reg 
actual per gravetat a un sistema de reg a pressió als termes municipals de 
Castell de Mur, Gavet de la Conca, Llimiana, Talarn, i Tremp. El pressupost de 
la xarxa primària ascendeix a 48,8 milions d’euros i afavorirà una agricultura 
que possibiliti un reg més eficient i sostenible, així com fixar la població en el 
territori. 
 
S’han redactat projectes constructius de la captació i canonada de transport, 
de la xarxa primària d’ambdós marges, i actualment els projectes constructius 
de la xarxa de distribució de tots dos marges es troben en fase de redacció. 
Paral·lelament, el Govern està portant a terme el procediment de la 
concentració parcel·lària i del regadiu d’aquesta zona per tal d’iniciar les obres 
durant aquest any.  
 
Aval a la Comunitat de Regants del Garrigues Sud 
 
D’altra banda, el Govern també ha autoritzat l’Institut Català del Crèdit Agrari 
(ICCA) a atorgar un aval a la Comunitat de Regants del Garrigues Sud, per un 
import de 3,1 milions d’euros, amb la finalitat de garantir la part a càrrec dels 
regants del “Projecte de regadiu Garrigues Sud. Etapa IV, als termes 
municipals de Juncosa, Bellaguarda i els Torms. Fase 6”.  
 
El Govern està duent a terme la transformació en regadiu de la zona 
Garrigues Sud, que permetrà regar una superfície total de 10.600 hectàrees 
amb reg de suport per a l’olivera, l’ametller i la vinya, a la zona de la comarca 
de les Garrigues. L’aigua es capta del riu Ebre a l’altura de l’embassament de 
Flix. La implantació del regadiu del Garrigues Sud permetrà a la comarca de 
les Garrigues la fixació de la població rural al territori. 
 
El projecte afectarà una superfície a transformar de 1.764 hectàrees situades 
als termes municipals de Juncosa, Bellaguarda, i els Torms amb un 
pressupost total de 27,4 milions d’euros. Aquesta actuació correspon a l’etapa 
IV del projecte de regadiu del Garrigues Sud, que comprèn 5.500 hectàrees.  
L’atorgament d’aquest aval ha de permetre l’inici de les obres de la darrera 
fase d’execució d’aquest regadiu. 
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El Govern finança amb 1,2 milions d’euros dues 
xarxes de referència d’R+D+I dedicades a materials 
avançats per a l’energia i l’aqüicultura 

 
• 21 grups de recerca rebran finançament durant els pròxims dos 

anys 
 
• Aquestes xarxes tenen la finalitat d’afavorir la col·laboració entre 

grups de recerca  
 

El Govern destinarà 1,2 milions d’euros a la Xarxa de Referència d’R+D+I en 
Materials Avançats per a l’Energia (XARMAE) i a la Xarxa de Referència 
d’R+D+I en Aqüicultura (XRAq), que rebran 600.000 euros cadascuna durant 
els anys 2010 i 2011. 
 
La XARMAE està formada per 11 grups de recerca i gestionada per l’Institut 
de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). Les seves línies prioritàries de 
recerca són els nous materials, mètodes i processos per a la producció 
d’energia; els sistemes avançats de producció d’energia; els materials per a 
l’emmagatzematge i transport de l’energia, i els materials per a l’ús  racional 
de l’energia, així com la seguretat i la reducció d’emissions contaminants. 
 
Per la seva banda, la XRAq està formada per 10 grups de recerca i està 
gestionada per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Les 
seves línies prioritàries de recerca són la sostenibilitat econòmica i ambiental 
de l’aqüicultura; la qualitat i seguretat dels productes d’aqüicultura; el benestar 
i la salut dels animals objecte de cultiu, i la innovació en el cultiu d’espècies 
mediterrànies. 
 
Les xarxes de referència 
 
El Govern va impulsar la creació de les xarxes de referència d’R+D+I l’any 
1994 amb la finalitat d'afavorir xarxes de col·laboració entre grups de recerca 
amb objectius comuns i potenciar la interdisciplinarietat i la 
multidisciplinarietat, especialment entre grups de diverses institucions. 
 
Els objectius generals de les xarxes són: 
 

- Dinamitzar, potenciar i promoure a la societat la recerca i la innovació 
d’alt nivell. 

- Identificar àrees de col·laboració amb els sectors econòmics o 
productius i establir contractes de recerca i innovació, activitats 
d’assessorament tècnic. 

- Assegurar una transferència de resultats de la recerca ràpida i efectiva. 
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- Realitzar actuacions adreçades a la formació de personal investigador 
o tècnic altament qualificat, i de formació en tècniques o mètodes 
d’interès per a les empreses i els organismes públics de recerca. 

- Col·laborar amb instituts o grups de recerca estrangers, i participar en 
xarxes internacionals i en programes d’R+D+I estatals i internacionals. 

- Facilitar la mobilitat de personal investigador. 
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L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya crea una 
àrea de recerca, coneixements i relacions exteriors 
 

• El Govern ha aprovat avui el projecte de decret d’estructuració de 
l’ISPC 

 
• Aquest organisme forma cada any més de 20.000 professionals 

dels cossos operatius de seguretat i s’hi imparteixen més de 
100.000 hores de formació 

 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de decret d’estructuració de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), que preveu la creació de l’Àrea de 
Recerca, Coneixement i Relacions Exteriors. Com a centre de creació i 
transferència del coneixement del sistema de seguretat pública de Catalunya, 
l’ISPC té, entre les seves finalitats, promocionar l’estudi i la recerca en l’àmbit 
de la seguretat.  
 
L’ISPC té el repte de promoure la reflexió i l’estudi de la seguretat sobre temes 
de seguretat i facilitar l’adaptació dels col·lectius professionals que hi estan 
vinculats a nous escenaris futurs, amb especial èmfasi al caràcter 
internacional de la seguretat pública. 
 
En aquesta línia, un dels objectius de l’ISPC és esdevenir un referent en 
l’estudi i la recerca aplicada en temes de seguretat.  Les línies de treball de la 
nova àrea aniran adreçades a avançar en la gestió del coneixement en l’àmbit 
de la seguretat pública, desenvolupar línies pròpies de recerca, fomentar la 
innovació i la millora de la qualitat i aplicabilitat del coneixement en seguretat, 
promoure la investigació en seguretat mitjançant la convocatòria d’ajuts per a 
la recerca aplicada i establir els eixos de col·laboració amb les universitats i 
altres centres de recerca.  
 
També difondrà la producció científica i la recerca generada en el propi Institut 
i potenciar i col·laborar en les seves relacions exteriors amb altres centres de 
formació i recerca, així com amb les organitzacions d’altres col·lectius 
professionals de la seguretat, tant de la resta de l’Estat com a nivell 
internacional. 
 
Aquesta nova estructura també reforça l’ISPC com a “universitat de la 
seguretat”, un centre pioner en la formació i recerca per a tots els col·lectius 
responsables de la seguretat, des dels mossos d’esquadra i les policies locals, 
fins als bombers, el personal de protecció civil, el personal de seguretat viària, 
el tècnics penitenciaris, els tècnics de seguretat ambiental, els agents rurals o 
els formadors de la seguretat privada.  
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El Govern fa un pas més en el compromís de dotar-se dels instruments 
necessaris per oferir un servei millor a la ciutadania amb les màximes 
garanties que satisfarem les seves necessitats i expectatives. 
 
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya va formar 22.529 professionals 
dels cossos operatius de seguretat de Catalunya durant el 2009, es van 
realitzar 111.550 hores de formació i van començar els primers cursos de 
formadors de la seguretat privada. Aquest any, l’Institut ha ampliat l’oferta 
educativa al personal de protecció civil, i continua la formació específica a 
col·lectius com els bombers d’empresa o guaites forestals de la Diputació.  
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El Govern aprova la creació del màxim òrgan de 
coordinació institucional per lluitar contra la violència 
masclista 
 

• Impulsarà, farà el seguiment i avaluarà les actuacions sobre la 
violència masclista que dur a terme el Govern 

 
• Estarà format per membres en representació del Govern i 

representants d’organitzacions socials i professionals  
 
El Govern ha aprovat la constitució de la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència masclista. Aquest organisme, 
previst a la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, 
impulsarà, farà el seguiment i avaluarà les actuacions sobre la violència 
masclista que duen a terme els departaments de la Generalitat. També 
s’encarregarà de fomentar la participació i col·laboració del Govern amb les 
entitats i òrgans de la societat civil que treballen en aquest àmbit. 
 
La Comissió, presidida per la consellera d’Acció Social i Ciutadania, estarà 
formada per una quarantena de membres en representació del Govern. 
També podran incorporar-se representants d’una trentena d’organitzacions 
socials i professionals a criteri de les mateixes entitats. 
 
La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
masclista permetrà avançar en la prevenció i la identificació precoç de les 
situacions de violència masclista que pateixen les dones. L’Institut Català de 
les Dones oferirà suport tècnic, mitjans personals i materials al nou organisme. 
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El Govern signa un conveni amb l’Estat per impulsar 
les energies renovables  
 

• El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç aportarà 3,1 milions 
d’euros per aplicar les mesures del Pla d’Energies Renovables 
corresponents a Catalunya el 2010 

 
• L’objectiu és diversificar les fonts energètiques i avançar en la 

reducció del consum de combustibles d’origen fòssil 
 
El Govern ha acordat avui autoritzar la signatura d’un conveni de col·laboració 
entre l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i l’Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), adscrit al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, 
per impulsar l’ús de les energies renovables a Catalunya. L’objectiu del 
conveni és el desenvolupament de les mesures de suport públic 
corresponents a Catalunya per a l’any 2010, que estan incloses al Pla 
d’Energies Renovables i també al Pla de l’Energia 2006-2015. La dotació 
econòmica de l’acord és de 3,1 milions d’euros. 
 
El conveni estableix que l’ICAEN gestionarà aquests fons, que tindran com a 
destí la subvenció d’actuacions en àrees com l’energia solar tèrmica de baixa 
temperatura o la biomassa tèrmica. L’objectiu és diversificar les fonts 
energètiques i avançar en la reducció del consum de combustibles d’origen 
fòssil. 
 
El foment de les energies renovables és un dels eixos del nou model energètic 
que el Govern propugna per a Catalunya. En aquest sentit, el compliment del 
Pla de l’Energia 2006-2015 permetrà que les energies renovables suposin el 
10% del consum total d’energia primària l’any 2015 a Catalunya.  
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El Govern destina més de 22 milions d’euros a la 
compra de vacunes per al 2010 i 2011 
 

• Es prevenen 14 malalties diferents tant en població infantil com 
adulta 

 
• Gràcies a les vacunes s’eviten 42.000 casos anuals de malalties 

 
El Govern ha aprovat avui una inversió de 22,7 milions d’euros per finançar 
part de les campanyes de vacunació del període 2010-2011, tant pels infants 
com pels adults. Amb aquesta partida es compraran vacunes per a 14 
malalties: diftèria; tètanus; tos ferina; poliomielitis; haemophilus influenzae 
tipus b (una causa important de meningitis bacteriana i pneumònia) hepatitis A 
i B, xarampió, parotiditis (galteres), rubèola, malaltia tifoïdal, ràbia, malaltia 
meningocòccica C i grip estacional.  
 
Properament, aquestes vacunes es complementaran amb d’altres que tenen 
diferent periodicitat a l’hora de l’adquisició o que es comercialitzen en 
condicions d’exclusivitat. 
 
42.000 casos menys cada any 
 
Les vacunes segueixen sent una de les estratègies de salut pública més 
efectives i eficients a tot el món. A Catalunya, cada any es vacunen més d’1,7 
milions de persones, i l’efecte de les vacunacions ha permès evitar més de 
42.000 casos anuals de malalties. 
 
Una part important d’aquest èxit es deu a l’activitat desenvolupada a partir de 
l’any 1980 per la Generalitat amb l’assumpció de les competències de salut 
pública. Aquell mateix any es va publicar el primer manual i el primer calendari 
de vacunacions amb l’objectiu d’assolir elevades cobertures vacunals, 
especialment entre la població infantil. Des d'aleshores, el calendari de 
vacunacions sistemàtiques ha estat modificat en diverses ocasions. Els canvis 
en el calendari estan motivats per la conveniència d'utilitzar en cada moment 
les pautes vacunals més adients, d'acord amb les circumstàncies 
epidemiològiques i els coneixements científics de què es disposa, així com per 
la incorporació de noves vacunes. L’actual calendari de vacunacions va ser 
aprovat mitjançant el DECRET 219/2008, d'11 de novembre.  
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Altres Acords de Govern 

 
Nova residència per a persones amb discapacitat intel·lectual  
 
El Govern ha acordat subvencionar amb 371.099 euros la construcció d’una 
llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual a Barcelona. 
L’equipament, impulsat pel Taller Xop Societat Cooperativa Catalana Limitada, 
ocuparà tres pisos cedits per l’Ajuntament de Barcelona al Passatge Antoni 
Gassol. 
 
El Taller Xop s’encarregarà de la rehabilitació i reforma dels habitatges així 
com de la gestió de l’equipament, que tindrà 12 places. El Govern també 
concertarà les places del nou centre.  
 
 
Conveni per participar en el Registre estatal d'Entitats Religioses 
  
El Govern ha aprovat la signatura d'un conveni pel qual la Generalitat 
participarà en la gestió del Registre estatal d'Entitats Religioses respecte a les 
esglésies, confessions i les comunitats religioses que tinguin la seva activitat a 
Catalunya, i també assistirà a les reunions de la Comissió Assessora de 
Llibertat Religiosa. Aquest conveni significarà el desenvolupament 
convencional de l'Estatut d'autonomia de Catalunya en matèria d'Afers 
Religiosos. El conveni de col·laboració serà subscrit pel Departament de la 
Vicepresidència i el Ministeri de Justícia, i permetrà desenvolupar la 
participació del Govern mentre no es modifiquin les lleis estatals. 
 
En virtut de l'acord, la Generalitat, mitjançant la Direcció General d'Afers 
Religiosos, comunicarà a les entitats religioses que tinguin el seu domicili 
social a Catalunya si ha estat acceptada la seva petició d'inclusió en el 
Registre estatal, que reconeix personalitat jurídica a les esglésies, 
confessions, i comunitats religioses. El conveni també preveu que el Ministeri 
demanarà informació al Govern quan aquest pugui facilitar dades sobre les 
entitats catalanes i  sol·licitarà el criteri del Govern abans de subscriure 
convenis amb entitats i confessions religioses que puguin afectar les 
competències de la Generalitat.  
  
Amb aquest acord, es desplegarà l'article 161 de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya, que estipula que el Govern té competències exclusives i 
executives en matèria de llibertat religiosa, i que col·laborarà en els òrgans 
d'àmbit estatal que tenen atribuïdes funcions en aquest àmbit com és el cas 
de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa. 
 


