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El Govern aprova un nou paquet de mesures per 
reduir el dèficit de la Generalitat en 1.670 milions el 
2010 
 

• L’objectiu és reduir el dèficit públic a l’1,1% el 2013 d’acord amb el 
Pacte d’estabilitat i Creixement de la UE 

 
• Es reprogramaran temporalment inversions en obra pública per 

valor de 532 milions d’euros 
 
• El Govern no cobrirà les baixes per jubilació, reduirà la partida per 

a personal substitut i de reforç, i disminuirà un 5% els alts càrrecs 
 
• Desapareixeran 63 entitats del sector públic amb l’objectiu 

d’estalviar i ser més eficients 
 
• Es creen dos nous trams en la part autonòmica de l’IRPF per a les 

rendes més altes: s’incrementen entre 2 i 4 punts els tipus per a 
les rendes superiors a 120.000 euros, un 0,5% dels contribuents 

 
 
El Govern ha aprovat avui un conjunt d’acords que tenen per objectiu la 
contenció de la despesa i, per tant, la reducció del dèficit públic. Aquests 
acords afecten àmbits com el personal, les inversions públiques, la 
programació de la prestació de serveis i la simplificació de l’administració 
pública. Les iniciatives aprovades complementen el decret de mesures 
urgents aprovat el dissabte passat, que incloïa una disminució de les 
retribucions del personal del sector públic, la reducció dels concerts sanitaris i 
educatius en la part proporcional a la seva despesa de personal i la 
modificació de figures tributàries.  
 
En total, aquest conjunt de mesures suposarà un estalvi de 1.670 milions 
d’euros en els comptes de l’any 2010, i ha de fer compatible la reducció del 
dèficit públic amb la consolidació de les prestacions de l’Estat del benestar 
que són competència de la Generalitat de Catalunya. Igualment, suposa un 
primer pas en el compliment del Programa d’Estabilitat 2009-2013 que ha de 
permetre que les comunitats autònomes redueixin el seu dèficit fins a l’1,1% 
l’últim any i que s’insereix en el marc del Pacte d’Estabilitat i Creixement de la 
Unió Europea.  
 
El desglossament de l’estalvi que s’assolirà per al 2010 amb aquestes 
mesures és el següent:  
 
Resum impacte pressupostari ajust 2010 (M€) 

  
Decret Llei- Despeses personal i concerts 364,7 
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Altres despeses de personal 43,8 
  
Inversions 531,1 
Altres mesures Estat: Salut i Dependència 316,1 
Retenció romanents entitats 150,0 
Despeses financeres 90,0 
Resta despeses 73,6 
  
Decret Llei- Ingressos 100,7 

  
Total ajust  1.670,0 

 
 
Reducció de despeses de funcionament 
 
En aquest àmbit, s’hi inclouen aquelles mesures de racionalització de la 
despesa ja existent derivades dels criteris aprovats pel Govern de l’Estat pel 
que fa, per exemple, a les prestacions vinculades a la Llei de la Dependència 
o a la despesa farmacèutica. D’altra banda, també s’endarrerirà sis mesos 
l’inici de totes aquelles noves mesures que generin despesa. Per reduir les 
despeses de funcionament, el Govern també ha acordat diverses actuacions 
relacionades amb la gestió financera de les empreses públiques.  
 
També s’ha decidit retenir un 5% totes les transferències i subvencions del 
conjunt de la Generalitat i el sector públic a empreses privades. La mesura 
preserva, doncs, les partides econòmiques que l’administració destina tant a 
institucions sense ànim de lucre com a les famílies. Addicionalment, es 
declararà la no disponibilitat de transferències de la Generalitat a aquelles 
entitats del sector públic que disposin de romanents de tresoreria procedents 
de l’exercici 2009. 
 
El Govern també aconseguirà un estalvi de 90 milions d’euros derivat de la 
reducció del dèficit, que comportarà haver de satisfer el pagament de menys 
interessos (despeses financeres). 
 
 
Endarreriment temporal d’inversions 
 
En l’àmbit de l’obra pública, el Govern ha acordat un endarreriment temporal 
de les inversions de Gisa, Ifercat i ICF-Equipaments, així com la ralentització 
de la resta d’inversions per valor del 10% del seu valor pressupostat enguany. 
En aquest mateix terreny també s’ha acordat restringir la tramitació de 
compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, i aplicar una restricció 
del 5% del crèdit inicial a totes les transferències del sector públic cap al 
sector privat destinades a inversions. En total, l’estalvi en les partides 
relacionades amb la inversió ascendirà a 531,1 milions d’euros.    
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Estalvi complementari en les despeses de personal i ajustos de plantilla 
 
Les mesures del decret que afecten les retribucions del personal del sector 
públic, que representen un estalvi de 364,7 milions d’euros, es veuran 
complementades amb d’altres actuacions addicionals. Es reduirà un 10% la 
partida pressupostària destinada a finançar el personal substitut, de reforç i les 
hores extraordinàries. S’exceptuen, en aquest capítol, les substitucions i els 
reforços dels mestres i del personal sanitari, entre d’altres.  
 
També s’ha acordat que només es cobriran el 50% de les jubilacions que es 
produeixin entre el personal docent, sanitari, d’emergències i del SOC; és a 
dir, de cada dos funcionaris que es jubilin només se’n substituirà un. Per a la 
resta de personal de l’administració, la taxa de reposició per a les jubilacions 
serà només del 10%: de cada 10 funcionaris que es jubilin, se’n reposarà un. 
Tampoc es cobriran les places que quedin vacants i es restringiran les 
ampliacions de plantilla.  
 
Finalment, el Govern ha acordat reduir un 5% el nombre d’alts càrrecs i 
directius de les empreses públiques. En aquest àmbit, també es reduiran un 
10% les dietes per assistència a consells d’administració d’entitats del sector 
públic.   
 
 
Racionalització de l’administració: desapareixen 63 entitats 
 
El Govern també ha aprovat reduir el nombre d’entitats del sector públic 
(empreses, fundacions consorcis, instituts, etc.) a partir del Pla de 
racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic. D’una total de 
247 entitats, en desapareixeran 63 per integrar-se en d’altres, fusionar-se o 
dissoldre’s.  
 
En concret, es veuran afectades per aquesta mesura 5 entitats autònomes 
administratives, 6 entitats de dret públic, 23 societats mercantils, 11 
fundacions i 18 consorcis. La tipologia d’operacions que es preveuen és 
diversa: se’n dissoldran un 24% i s’integraran en altres organismes un 25%.  
 
L’acord aprovat avui també preveu que abans del mes de setembre els 
departaments hauran de presentar al departament d’Economia i Finances un 
pla individualitzat d’estalvis addicionals en què hauran d’identificar aquelles 
despeses que generen menys valor públic i que són menys prioritàries en el 
context actual.  
 
 
Canvis en el tram autonòmic de l’IRPF per a un 0,5% dels contribuents 
 
El Govern, a proposta del conseller d’Economia i Finances, ha concretat 
diversos canvis en el tram autonòmic de l’IRPF amb l’objectiu que les rendes 
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més altes contribueixen en major mesura a la reducció del dèficit públic. La 
modificació d’aquest tribut preveu crear dos nous trams: un, per a les rendes 
superiors a 120.000 euros, que veuran augmentat el tipus en dos punts (del 
21,5% al 23,5%); un segon tram per a les rendes que superin els 175.000 
euros anuals, que es gravaran amb 4 punts addicionals (del 21,5% al 25,5%). 
Els canvis afectaran aproximadament 20.000 contribuents, un 0,5% dels 
declarants d’aquest impost. 
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El Govern aprova les Zones de Desenvolupament 
Prioritari per a l’energia eòlica a Catalunya 
 
 

• La instal·lació de parcs eòlics se circumscriurà a aquestes àrees 
per tal d’harmonitzar el seu desenvolupament amb la preservació 
ambiental i paisatgística  

 
• La posada en marxa d’aquestes zones contribuirà al compliment 

de l’objectiu previst al Pla de l’Energia 2006-2015, que estableix 
una potencia eòlica de 3.500 MW per al 2015 

 
El Govern ha aprovat les Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) per a 
l’energia eòlica, a les quals se circumscriurà la instal·lació de parcs eòlics –és 
a dir, instal·lacions de més de 10 MW o més de 5 molins– de manera que 
s’harmonitzi el desenvolupament d’aquesta energia renovable amb la 
preservació ambiental i paisatgística de l’entorn. La delimitació d’aquestes 
àrees, en compliment del Decret d’energia eòlica i fotovoltaica en vigor des del 
passat setembre, és el pas previ a la convocatòria del concurs corresponent 
per a l’adjudicació de les ZDP, que s’obrirà els propers dies.  
 
Les set ZDP que s’han aprovat avui reuneixen els requisits de disposar de 
vent suficient, estar situades en sòl que presenta viabilitat des del punt de 
vista ambiental, urbanístic i paisatgístic, i també disposar d’evacuació de la 
producció a la xarxa elèctrica. En total, les zones aprovades sumen una 
potència total de 769 MW i s’ubiquen en 37 municipis de 10 comarques. 
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ZDP I. Alt Empordà (180 MW): Agullana, Capmany, Cantallops, Darnius, 
Espolla, la Jonquera, Masarac, i Sant Climent Sescebes. 

 
ZDP II. Segarra i Conca de Barberà (186 MW): Conesa, les Piles, Llorac, 

Montoliu de Segarra, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del 
Comtat, Ribera d’Ondara, Rocafort de Queralt, i Talavera 

 
ZDP III. Alt Penedès i Alt Camp (33 MW): Pontons i Aiguamúrcia. 
 
ZDP V. Ribera d’Ebre i Baix Camp (120 MW): Tivissa i Vandellòs i l’Hospitalet 

de l’Infant.  
 
ZDP VI. Segrià i Ribera d’Ebre (60 MW): Almatret, Llardecans, Maials, Riba-

roja i Seròs. 
 
ZDP VII. Terra Alta (90 MW): Batea, Gandesa, la Pobla de Massaluca i Vilalba 

dels Arcs. 
 
ZDP VIII. Anoia i Segarra (100 MW): Calonge de Segarra, Castellfollit de 

Llobregós, Estaràs, Ivorra, Pujalt i Sant Ramon. 
 
La ZDP IV, prevista inicialment entre les comarques del Priorat i el Baix Camp, 
no s’ha inclòs en aquest Acord de Govern, i serà objecte d’aprovació i d’una 
licitació específica tan bon punt es completi tècnicament la seva delimitació 
definitiva.  
 
Simplificació en la tramitació de parcs eòlics 
 
L’aprovació de les ZDP suposa un pas més en la simplificació de la tramitació 
administrativa dels parcs eòlics. D’una banda, cada ZDP ja disposa de la 
idoneïtat per acollir aquest tipus d’instal·lacions, fet que redueix la quantitat de 
documents necessaris durant la tramitació i elimina duplicitats. De l’altra, la 
Direcció General d’Energia i Mines esdevindrà l’interlocutor únic al qual els 
promotors podran adreçar-se per dur a terme la totalitat dels tràmits propis 
d’aquest tipus de projectes (és a dir, els tràmits energètics, ambientals i 
urbanístics). 
 
Un cop s’hagi obert el concurs, els promotors podran presentar els seus 
projectes, que seran avaluats per una comissió de la Generalitat i de les 
corporacions locals implicades en cada ZDP. Els projectes més ben valorats 
seran els que finalment s’instal·laran a cada zona. 
 
La posada en marxa d’aquestes ZDP contribuirà al compliment de l’objectiu 
previst al Pla de l’Energia 2006-2015, que estableix que el 2015 la potència 
eòlica que hi ha d’haver instal·lada a Catalunya ha de ser de 3.500 MW. 
Actualment hi ha 775 MW en servei, 196 MW en construcció i 928 MW amb 
autorització administrativa. 
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El Govern destina 83,6 milions d’euros per al 
manteniment de més de 46.000 places de llars 
d’infants 

 
• Aprova una subvenció de 39,8 milions d’euros adreçats als 

ajuntaments per a les llars d’infants que disposen de més de 166 
places de 0 a 3 anys 

 
• La resta de places d’escoles bressol municipals, a les quals es 

destinen 43,7 milions d’euros, es financen per altres procediments 
 

El Govern ha acordat destinar 39,8 milions d’euros als ajuntaments per tal de 
finançar aquelles llars d’infants que disposen de més de 166 places de 0 a 3 
anys. Un total de 61 ajuntaments, que ofereixen 22.138 places de llars 
d’infants públiques, rebran aquestes subvencions. El Govern destina aquest 
curs 83,6 milions d’euros per al manteniment de 46.583 places de llars 
d’infants.  
 
Els ajuntaments que rebran la subvenció aprovada avui són:  
 

Ajuntament Dotació Places de llar d’infants 
Ajuntament de Barcelona 7.536.600 € 4.187 
Ajuntament de Sabadell 1.927.800 € 1.071 
Ajuntament de Mataró 1.679.400 € 933 

Ajuntament de Terrassa 1.612.800 € 896 
Ajuntament de Lleida 1.427.400 € 793 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 984.600 € 547 
Ajuntament de Tarragona 804.600 € 447 
Ajuntament del Vendrell 784.800 € 436 

Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda 

768.600 € 427 

Ajuntament de Reus 757.800 € 421 
Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat 
682.200 € 379 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 667.800 € 371 
Ajuntament de Martorell 662.400 € 368 
Ajuntament de Girona 653.400 € 363 

Ajuntament de Sant Joan Despí 653.400 € 363 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 644.400 € 358 

Ajuntament de Viladecans 568.800 € 316 
Ajuntament de Barberà del Vallès 554.400 € 308 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 534.600 € 297 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 486.000 € 270 

Ajuntament de Vallirana 473.400 € 263 
Ajuntament de Pineda de Mar 446.400 € 248 

Ajuntament d’Olot 444.600 € 247 
Ajuntament de Sant Andreu de la 

Barca 
437.400 € 243 

Ajuntament de Castelldefels 433.800 € 241 
Ajuntament del Prat de Llobregat 432.000 € 240 
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Ajuntament d’Igualada 432.000 € 240 
Ajuntament de Rubí 415.800 € 231 

Ajuntament de Figueres 414.000 € 230 
Ajuntament de Mollet del Vallès 410.400 € 228 

Ajuntament de Lloret de Mar 408.600 € 227 
Ajuntament de Sant Pere de Ribes 406.800 € 226 

Ajuntament de Blanes 403.200 € 224 
Ajuntament de Vic 399.600 € 222 

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 396.000 € 220 
Ajuntament de Lliçà d'Amunt 394.200 € 219 

Ajuntament de Granollers 388.800 € 216 
Ajuntament de Molins de Rei 385.200 € 214 

Ajuntament de Caldes de Montbui 379.800 € 211 
Ajuntament de Palau-solità i 

Plegamans 
378.000 € 210 

Ajuntament de Mollerussa 376.200 € 209 
Ajuntament de Sant Andreu de 

Llavaneres 
376.200 € 209 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 376.200 € 209 
Ajuntament d’Amposta 374.400 € 208 
Ajuntament de Polinyà 372.600 € 207 

Ajuntament de Canovelles 370.800 € 206 
Ajuntament de Badalona 361.800 € 201 

Ajuntament de Parets del Vallès 354.600 € 197 
Ajuntament de Vilassar de Mar 354.600 € 197 

Ajuntament de Tàrrega 351.000 € 195 
Ajuntament de Roses 345.600 € 192 

Ajuntament de Montcada i Reixac 334.800 € 186 
Ajuntament de Cubelles 325.800 € 181 

Ajuntament de la Seu d'Urgell 322.200 € 179 
Ajuntament de Sitges 320.400 € 178 

Ajuntament de Cassà de la Selva 315.000 € 175 
Ajuntament de Centelles 315.000 € 175 

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà 313.200 € 174 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 309.600 € 172 

Ajuntament de Cardedeu 304.200 € 169 
Ajuntament de Vacarisses 302.400 € 168 

TOTAL 39.848.400 € 22.138 places 
 
 
Totes les places d’escoles bressol municipals que disposen de menys de 166 
places, que compten amb una dotació pressupostària de 43,7 milions d’euros, 
es financen per altres procediments. 
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El Govern crea el Consell de l’Associacionisme i el 
Voluntariat de Catalunya 
 

• El nou organisme afavorirà la implicació del sector associatiu i 
voluntari en les polítiques de la Generalitat de Catalunya 

 
• S’executaran un total de 446 actuacions en aquest àmbit durant el 

període 2008-2011  
 

El Govern ha aprovat la creació del Consell de l’Associacionisme i el 
Voluntariat de Catalunya, un òrgan consultiu que s’encarregarà d’assessorar 
la Generalitat en matèries associatives i de voluntariat. També serà el 
responsable de dur a terme els programes i projectes necessaris per 
aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu 
futur, la seva capacitat d’incidència social i el procés de creixement i de 
consolidació. 
 
El nou organisme neix de la fusió de la Comissió Rectora del Pla Nacional de 
l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) i del Consell de Voluntariat, fet que 
permetrà assolir els objectius amb més agilitat i eficàcia. Alhora esdevindrà 
una eina clau per a una major implicació del sector associatiu i voluntari en les 
polítiques públiques de la Generalitat, per la qual cosa facilitarà la interlocució 
amb el Govern i amb tots els departaments que desenvolupen actuacions, 
projectes i programes al voltant de l’associacionisme i el voluntariat. 
 
El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya estarà format, 
entre d’altres, per membres del departament del Govern competent en matèria 
de suport a les entitats i al voluntariat, i per representants del sector associatiu 
i voluntari dels següents àmbits: social, cultural, comunitari, ambiental i 
internacional. 
 
Seguiment i avaluació del Pla Nacional de l’Associacionisme i 
Voluntariat 
 
El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya tindrà la funció 
de fer el seguiment i l’avaluació del PNAV. Aquest pla determina els eixos, les 
línies estratègiques, objectius i mesures que es portaran a terme des del 
Govern els propers anys per potenciar la incidència pública i social de 
l’associacionisme i el voluntariat. 
 
El Pla nacional d’associacionisme i voluntariat s’ha elaborat amb el consens i 
la participació de tot el sector i està pensat per donar resposta a les 
necessitats de les entitats i les persones associacions i voluntàries de 
Catalunya. A través d’aquesta política el Govern executarà un total de 446 
actuacions en aquest àmbit durant el període 2008-2011, amb una inversió 
total de 73,4 milions d’euros.  
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Catalunya compta amb més de 15.000 associacions actives, 2.500 fundacions 
i més de 600.000 persones voluntàries. Aquest teixit associatiu ric i divers està 
format per persones que han pres una opció envers la comunitat i han dedicat 
una part del seu temps al servei del bé comú per mitjà dels diversos àmbits 
d'intervenció: social, cultural, ambiental, de cooperació internacional i drets 
humans, de participació ciutadana, civisme i d'altres. 
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El Govern millora el sanejament del Pallars Sobirà amb 
la construcció de la depuradora de Tírvia 
 

• Les obres suposaran una inversió de 585.000 euros, finançats en 
un 80% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea 

 
• La depuradora, amb una capacitat diària de 120 m3, donarà servei a 

uns 600 habitants 
 
El Govern ha impulsat avui la millora del sanejament de la comarca del Pallars 
Sobirà, mitjançant la construcció de la depuradora i la instal·lació de 600 
metres de col·lectors en alta de Tírvia. Les obres tenen un termini aproximat 
de sis mesos, des de l’inici dels treballs. Aquesta actuació tindrà un cost 
proper als 585.000 euros i està finançada en un 80% pel Fons de Cohesió de 
la Unió Europea.  
 
La depuradora tindrà una capacitat de tractament de 120 m3/dia. Això suposa 
que podrà donar servei a una població de 600 habitants. L’aigua sanejada 
permetrà contribuir a mantenir el cabal ecològic del barranc dels Rucs (conca 
del Segre) i l’aprofitament per a usos urbans, agrícoles i industrials aigües 
avall.  
 
Sanejament a Catalunya 
 
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), 
aprovat pel Govern el juliol del 2006, té l’objectiu de completar i millorar el 
sanejament de tota la població catalana. Actualment, hi ha 374 depuradores 
en funcionament, que donen servei a més de 500 municipis. Aquestes 
instal·lacions asseguren el sanejament de l’aigua del 95% de la població 
catalana. Quan el PSARU 2005 estigui finalitzat, seran 1.544 les instal·lacions 
de sanejament que estaran en funcionament amb una inversió total de 1.526 
milions d’euros. 
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Altres Acords de Govern 
 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya condemna enèrgicament l’atac per 
part de les Forces Armades d’Israel contra la flota humanitària amb destí a 
Gaza que ha causat nombroses morts i persones ferides. 
 
El Govern de la Generalitat expressa les seves condolences als familiars de 
les víctimes i desitja una ràpida recuperació a les persones ferides. Així 
mateix, demana l’alliberament immediat de les persones retingudes per les 
forces de seguretat israelianes en aquesta operació. 
 
El Govern de la Generalitat se suma a la Unió Europea i al Consell de 
Seguretat de Nacions Unides en la demanda d’una investigació ràpida, 
rigorosa, imparcial i transparent dels esdeveniments i fa una crida a la 
depuració de responsabilitats. 
 
El Govern de la Generalitat considera aquesta operació militar d’Israel 
absolutament desproporcionada i injustificada, com també ho és la situació de 
bloqueig a la que es troba sotmès el territori de Gaza per part d’Israel. És per 
això que demana l’aixecament de totes les restriccions a la lliure circulació de 
persones, béns i mercaderies a la Franja de Gaza. 
 
El Govern de la Generalitat recorda que la lògica de la violència i la força 
militar mai no aconseguiran portar la pau al Pròxim Orient. És només a través 
del diàleg i la cooperació que les converses de pau tindran possibilitats d’èxit. 
 
 
 



 

 

Acords de Govern . 01.06.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

14

El Govern aprova la constitució del Govern Territorial de Salut del Baix 
Ebre 
 
El Govern ha aprovat avui la constitució del Govern Territorial de Salut del 
Baix Ebre i n’ha aprovat els estatuts. Els governs territorials de salut tenen 
com a objectiu prioritari incrementar la participació del món local en la direcció 
i la gestió del sistema sanitari, creant un marc de col·laboració entre 
l'Administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de planificació i 
prevenció de la salut. De fet, aquests consorcis donen veu als ajuntaments en 
la política nacional de salut i per això tenen una composició equilibrada que 
garanteix la paritat en l'adopció de decisions entre els membres designats per 
les entitats locals i els designats pel Departament de Salut. 
 
Amb la creació d'aquest tipus de consorcis, el Govern vol contribuir a la millora 
de la salut dels ciutadans del seu àmbit territorial. Les seves funcions 
bàsiques que inclouen, com a mínim, atenció primària, hospitalària i 
sociosanitària, són l'ordenació i la coordinació dels recursos per garantir la 
millor prestació dels serveis sanitaris. Aquests governs tenen un abast 
territorial definit que parteix, orientativament, de la delimitació pròpia de les 
àrees bàsiques de salut (ABS) i de les comarques.  
 
La creació d’aquests consorcis és un pas més en la descentralització del 
sistema sanitari català, que té previst formalitzar un total de 37 governs 
territorials. Amb aquest, ja són 35 els ens constituïts. 
 
El Pacte per a la Salut del Baix Ebre es va signar en data 3 de desembre de 
2005 entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, els municipis 
d'Aldover, Alfara de Carles, l'Aldea, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Benifallet, 
Camarles, Deltebre, Mas de Barberans, el Perelló, Paüls, Roquetes, Tivenys, 
Tortosa, Xerta i el Consell Comarcal del Baix Ebre. El Govern Territorial del 
Baix Ebre comprèn una població de 83.585 habitants (segons població de 
referència de l'RCA de 2010). 
 
 
Programa d’actuació contra la mosca negra a les Terres de l’Ebre, el 
Segrià, el Gironès i el Baix Empordà 
 
El Govern ha autoritzat l’execució del programa d’actuació contra la 
mosca negra a Catalunya corresponent a l’any 2010, amb un pressupost 
de 777.922 euros. El programa s’aplica, des de l’any 2007, a les 
comarques afectades de les Terres de l’Ebre, el Segrià i el Gironès, i des 
de 2009 també al Baix Empordà.  
 
Les actuacions contra la mosca negra inclouen prospeccions periòdiques i 
tractaments biològics larvicides. Es preveu portar a terme diverses 
prospeccions i un màxim de 10 tractaments als rius Ebre, Segre i Ter. 
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Aquests tractaments són altament selectius i específics i assoleixen una 
eficàcia en la mortalitat de larves superior al 98% de mitjana. L’aplicació 
d’aquests plans d’actuació ha permès controlar la població dels insectes a 
les àrees afectades i reduir de forma significativa les molèsties per a la 
població.  
 
Les mosques negres o simúlids són petits insectes autòctons que es 
poden trobar en nombre abundant en arbustos i arbres situats a prop de 
cursos d’aigua corrent, tot i que poden volar a 20 Km des del lloc de cria. 
Les seves larves són aquàtiques i viuen fixades sobre pedres i vegetació 
de rius. Les femelles poden picar a les persones causant molèsties 
importants. 
 
El finançament del Programa anirà a càrrec dels departaments de Salut, 
Medi Ambient i Habitatge, i Agricultura, Alimentació i Acció Rural, amb la 
participació de l’organisme de salut pública de la Diputació de Girona 
DipSalut, i per primer any, de la Diputació de Tarragona i de la Diputació 
de Lleida.  
 
 


