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El Govern analitza l’acord d’inversió en 
infraestructures assolit amb l’Estat  
 

• L’acord estableix que a Catalunya li corresponen 4.021,6 milions 
d’euros en inversió en infraestructures per l’any 2007, 827 milions 
més que els previstos 

 
• La nova metodologia per calcular la inversió en aquest àmbit 

s’amplia a les actuacions d’agricultura, indústria o comerç 
 
El Govern ha analitzat avui l’informe sobre la inversió en infraestructures a 
Catalunya presentat pel Departament d’Economia i Finances fruit de les 
negociacions amb el Govern de l’Estat per l’aplicació de la Disposició 
Addicional Tercera de l’Estatut d’autonomia. Aquesta disposició determina que 
Catalunya ha de rebre en concepte d’inversió en infraestructures el 18,85%  
del PIB, que correspon al seu pes dins l’Estat. 
 
L’acord determina la nova metodologia que ha de regir a partir d’ara el càlcul 
de les inversions en infraestructures de l’Estat a Catalunya i que es resumeix 
en els següents punts:  
 
1. Concepte 

 
El concepte d’inversió en infraestructures s’amplia a totes les actuacions 
de caràcter econòmic (Àrea de despesa 4), incloent: 
 

• agricultura, pesca i alimentació 
• indústria i energia 
• comerç, turisme i pimes 
• subvencions al transport 
• infraestructures 
• investigació, desenvolupament i innovació 
• altres actuacions de caràcter econòmic 

 
 

2. Quantia 
 

Amb la metodologia acordada, la base de càlcul del PGE 2007 és de 
21.335 milions d’euros. Aquest import inclou el 90% de tota la inversió 
regionalitzada i el 90% de les transferències de capital a Comunitats 
Autònomes i Corporacions Locals. 
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L’aplicació sobre aquesta base del percentatge del PIB que estableix 
l’Estatut (18’85%) determina que a Catalunya li correspon rebre l’any 2007 
unes inversió en infraestructures de 4.021,6 milions d’euros. Això 
representa una revisió a l’alça de 827 milions respecte als 3.195 milions 
previstos inicialment.  

 
 
3. Compensació 2007 
 

L’acord assolit ja és aplicable durant l’exercici 2007. Es compensarà a la 
Generalitat de Catalunya per la diferència entre la xifra pressupostada 
inicialment i el resultat de l’aplicació de la metodologia acordada. La 
compensació es farà al llarg dels dos següents exercicis. 

 
 
4.  Garanties de l’execució de les inversions 

 
La taxa d’execució de les inversions a Catalunya no podrà ser inferior a la 
mitjana estatal. El percentatge d’inversions atribuït a Catalunya s’ha de 
complir tant en el pressupost inicial com en la seva liquidació. 
 

a) Si un cop liquidat el pressupost no s’ha assolit el percentatge del 
PIB establert, es compensarà la desviació en el pressupost següent. 
 

b) Si aquesta desviació no es corregeix, l’Estat realitzarà una 
transferència de capital a favor de la Generalitat per aquest import. 

 
c) La taxa d’execució no podrà ser inferior a la mitjana dels dos 

exercicis anteriors. En cas que es produís una desviació, el grup de 
treball proposarà mesures correctores a la Comissió Bilateral. 

 
 
4. Garanties de grau de regionalització 
 

a) Pel que fa a inversions reals (Capítol 6) consignades en els 
pressupostos, el grau de regionalització ha de ser com a mínim el 
dels PGE 2007 (83,7%).  

 
b) Pel que fa a transferències de capital a CA i CL el grau de 

regionalització, a efectes de la determinació de la base de càlcul, ha 
de ser d’un mínim del 90%.  

 
c) Pel que fa a les inversions liquidades, el grau de regionalització no 

podrà ser inferior a la mitjana dels dos darrers exercicis liquidats.  
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En tots els casos, si es produeix una desviació el grup de treball proposarà 
mesures correctores a la Comissió Bilateral. 

 
 
5. Liquidació final 
 

L’any 2015 es farà una valoració global de l’aplicació de la metodologia 
acordada, i si es detecta una desviació es consignaran els recursos 
necessaris per compensar-la.   

 
 
7.  Validació anual de l’aplicació de la metodologia 

 
La Comissió Bilateral haurà de validar l’aplicació anual de la metodologia, 
tant en la fase de pressupostació i de compensació, si cal, de les 
desviacions observades, com de tots els altres aspectes detallats en la 
metodologia.    
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Inversió de l’Estat a Catalunya a efectes del compliment de la DA3a (resultats PGE 2007) 
(Àrea de despesa 4: activitats de caràcter econòmic) 
 
 
 
 
(milions d’euros) Total Total Regionalitzat % Regionalització 
 
Capítol 6: Inversions Reals (1) 22.942 19.308    84,1% 
 
Capítol 7: Transferències a les 
CCAA i CCLL 1.908 1.717     90,0% 
 
Altres  310 310    100% 
 
TOTAL 25.160 21.335    84,8% 
 
Catalunya 18’85%      4.021,6(2)  
 
(1)   Inclou conveni SEITSA per a infraestructures a Catalunya per import de 110 milions d’euros 
(2)   No inclou els 250 milions pressupostats per a material mòbil de Renfe 
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Inversió de l’Estat a Catalunya a efectes del 
compliment de la DA3a (resultats PGE 2007) 
 
Comparació de les bases de càlcul a efectes de la DA3a 
Actuacions de caràcter econòmic 
(en milions d’euros) 
 
Base de càlcul inicial 
Infraestructures  6.784 
Empreses 10.212 
Total 16.996 
% Catalunya 18,80% 
Inversió a Catalunya 3.195(*) 

 

Base de càlcul segons la metodologia acordada 
Infraestructures  8.507 
Empreses 11.832 
Agricultura, pesca i alimentació 88 
Indústria i energia 45 
Comerç, turisme i pimes 112 
Investigació, desenvolupament i innovació 692 
Altres actuacions de caràcter econòmic 59 

Total 21.335 
% Catalunya 18,85% 
Inversió a Catalunya 4.022(*) 

 
 
(*) No inclou els 250 milions pressupostats per a material mòbil de Renfe 
 
 
 
 
 
 
 
Increment de la base de càlcul:           4.339 M€ 

Increment de la inversió a Catalunya a efectes del compliment de la DA3ª:  827 M€ 
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Inversió de l’Estat a Catalunya a efectes del compliment de la DA3a (resultats PGE 2007) 
Inversió regionalitzada (Capítol 6) 
% de la inversió regionalitzada inclosa a la base de càlcul (en milions d’euros) 
 

16.102
19.198

5.238
2.142

Base inicial Metodologia acordada

Inclòs No inclòs
 

(75,5%) 
(90,0%) 

(10,0%) 

(24,5%) 

Infraestructures 

Agricultura, pesca i alimentació; indústria 
i energia, comerç, turisme i pimes; I+D+i i 
altres actuacions caràcter de econòmic 

Serveis públics bàsics; act. de protecció  
i promoció social; prod. béns públics  
caràcter pref; act. de caràcter general 

21.340 21.340 
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Inversió de l’Estat a Catalunya a efectes del compliment de la DA3a (resultats PGE 2007) 
 
Sèrie 1997 - 2007 

      (en milions d’euros) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Inversions de l’Estat pressupostades a Catalunya (Capítol 6) 

 Inversions de l’Estat d’acord amb la metodologia acordada per a l’aplicació de la DA3a de l’EAC 

549 511
941

1.246
1.610

2.034
2.556 2.740 2.785 2.878 2.957

3.195

4.022

1 9 9 7 1 9 9 8  19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7          2 0 0 7   
(base inicial)

2 0 0 7
(metodologia
acordada)
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Inversió de l’Estat a Catalunya a efectes del compliment de la DA3a (resultats PGE 2007) 
 
Projecció de la inversió de l’Estat a Catalunya d’acord amb la metodologia acordada (1) 
(en milions d’euros) 
 

4.022
4.291

4.578
4.885

5.212
5.561

5.934

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

  
  
  (1) Les projeccions s’han realitzat suposant que la inversió computable a efectes de la base de càlcul creixerà a una taxa anual del 6,7%,  
       percentatge d’augment del sostre de despesa de les Administracions Públiques previst per al 2008 respecte al 2007. 

Total 7 anys: 34.486 M€ 
(a preus corrents) 

Total 7 anys: 30.815 M€ 
(a preus constants 2007) 
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METODOLOGIA D’APLICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
TERCERA DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA SOBRE INVERSIÓ DE L’ESTAT 
A CATALUNYA EN INFRASTRUCTURES    
1. Introducció 
 
En compliment del que preveu la Disposició Addicional cinquanta-setena de la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007, la present 
metodologia té per objecte establir el procediment d’aplicació del que disposa 
la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (d’ara 
endavant DA 3a. de l’EAC), l’apartat 1 de la qual assenyala el següent: 
 
“La inversió de l’Estat a Catalunya en infrastructures, exclòs el Fons de 
Compensació Interterritorial, s’ha d’equiparar a la participació relativa del 
producte interior brut de Catalunya amb relació al producte interior brut de 
l’Estat per un període de set anys. Aquestes inversions poden emprar-se 
també per a l’alliberament de peatges o la construcció d’autovies alternatives”. 
 
2.   Participació de Catalunya en el PIB estatal 
 
El pes de Catalunya en el PIB estatal s’actualitzarà anualment en el moment 
d’elaborar els Pressupostos Generals de l’Estat en base a l’última dada 
disponible de la Comptabilitat Regional de l’Institut Nacional d’Estadística a 15 
de setembre, expressat en percentatge amb dos decimals. Aquest 
percentatge s’utilitzarà també per efectuar la liquidació. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, el percentatge utilitzat en 
l’exercici 2007 del 18’85%, correspon a l’any 2005. De forma anàloga, per al 
pressupost corresponent al 2008, s’utilitzarà el percentatge del 18’72%, dada 
que correspon a la participació de Catalunya en el PIB estatal en l’exercici 
2006 i així successivament. 
 
3.    Base de càlcul per a l’aplicació del percentatge 
 
La base de càlcul comprèn les inversions reals (capítol 6) i les transferències 
de capital a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals (articles 75 
i 76, respectivament) dels Pressupostos Generals de l’Estat de tots els ens 
que configuren el Sector Públic Estatal 1 en els conceptes següents: 
 

- Les dotacions per a inversions i les transferències de capital a les 
Comunitats Autònomes i Corporacions Locals incloses en la totalitat de 

                                           
1
 El sector públic estatal està integrat per tot el sector públic administratiu (administració general de l’Estat, organismes autònoms, 

seguretat social, entitats públiques i alguns consorcis), empresarial (les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, les 

entitats estatals i alguns consorcis) i fundacional (fundacions). 
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l’àrea de despesa 4 “Actuacions de caràcter econòmic”, integrada per 
les polítiques següents: agricultura, pesca i alimentació; indústria i 
energia; comerç, turisme i pimes; subvencions al transport; 
infrastructures; recerca, desenvolupament i innovació; i altres 
actuacions de caràcter econòmic. 

 
En cas de modificació de les polítiques que integren aquesta àrea de 
despesa 4, s’haurà d’acordar la correcció de la base de càlcul en el sí 
de la Comissió Bilateral, a proposta del grup de treball. 

 
- Aquelles dotacions no incloses en l’apartat anterior que, per la seva 

finalitat, es consideri que es dediquen a finançar inversions de l’àrea de 
despesa 4. 

 
- El resultat d’ajustar les inversions, anàlogues a les anteriors, 

realitzades per l’Estat amb dotació pressupostària en un exercici 
diferent al d’execució. 

 
 
Atesa la inexistència d’una classificació de les inversions de les empreses 
públiques per àrees de despesa, la seva inclusió es realitzarà per analogia a 
les actuacions incloses en aquestes àrees de despesa. A aquests efectes 
s’adjunta al present document la relació d’empreses i altres entitats del sector 
públic estatal incloses en la base corresponent a l’exercici 2007. En cas de 
modificació, creació o supressió d’empreses públiques, s’haurà d’acordar la 
correcció de la base de càlcul en el sí de la Comissió Bilateral, a proposta del 
grup de treball. 
 
4.    Territorialització de les inversions 
 
Les inversions directes de l’Estat (capítol 6) es territorialitzen pels 
departaments gestors i les empreses públiques en funció de la província on es 
preveu realitzar materialment la inversió. No obstant, una part de les 
inversions de l’Estat no té les seves dotacions territorialitzades en el 
pressupost inicial. 
 
Per pal·liar aquesta falta de territorialització inicial de la inversió 
territorialitzable, el Ministeri d’Economia i Hisenda es compromet a transmetre 
les indicacions oportunes als departaments gestors per tal que augmentin la 
territorialització a priori de les inversions d’acord amb la seva destinació, amb 
l’objecte d’arribar al grau de territorialització més alt possible. 
 
Pel que fa a aquestes inversions reals, la base de càlcul en el Projecte de 
Pressupostos Generals de l’Estat inclourà l’import de les que figuren 
territorialitzades. No obstant, en el cas que el grau de territorialització efectiu 
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fos inferior al dels PGE de 2007, el grup de treball proposarà a la Comissió 
Bilateral les mesures de correcció oportunes. 
 
A la base de càlcul determinada de conformitat amb el punt 3, s’hi afegirà 
l’import derivat d’elevar al 90% les transferències de capital a les CA i a les CL 
pressupostades inicialment. Aquesta correcció es realitza perquè, degut a la 
naturalesa d’aquestes despeses, en la liquidació acaben assignant-se 
pràcticament en la seva totalitat a una destinació territorial concreta. 
 
Tot i que una bona part de la inversió no territorialitzada en el pressupost es 
territorialitza després en fase d’execució, el Ministeri d’Economia i Hisenda es 
compromet a realitzar un esforç per augmentar al màxim el grau de 
territorialització de les dades liquidades. Si, malgrat aquest esforç, el 
percentatge de territorialització es reduís en relació a la mitjana dels dos 
últims exercicis liquidats, el grup de treball proposarà a la Comissió Bilateral 
les mesures de correcció oportunes. 
 
5.    Liquidació 
 
El càlcul definitiu de la inversió que correspon a Catalunya es realitzarà 
aplicant el percentatge de Catalunya en el PIB estatal als crèdits realment 
executats i territorialitzats. 
 
En acabar cada exercici pressupostari es realitzarà la comprovació que 
l’import de les inversions estatals executades a Catalunya assoleix com a 
mínim el percentatge establert del PIB respecte a l’import de l’execució 
territorialitzada de les inversions estatals. Ambdós imports hauran de ser 
facilitats pel Ministeri d’Economia i Hisenda a la Generalitat de Catalunya 
abans del 30 de juny de l’exercici següent i hauran de ser validats per la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat abans del 15 d’octubre. En el 
cas que no s’assoleixi el percentatge establert, es corregirà la desviació en el 
projecte del pressupost de l’exercici següent. 
 
Per tant, el compromís d’inversió que s’adquireixi amb l’aprovació dels 
Pressupostos Generals de l’Estat de l’any N s’ajustarà, si procedeix, amb 
l’import de la desviació resultat de la liquidació de les inversions corresponents 
a l’exercici N-2, a fi i efecte d’evitar l’existència d’un saldo diferit. Aquest import 
no es computarà a efectes del compliment de la DA 3a. de l’EAC de l’exercici 
N. 
 
Efectuades les liquidacions corresponents a dos exercicis consecutius, 
s’analitzarà el compliment del compromís d’inversió a Catalunya en el període 
transcorregut. En el cas que s’apreciï l’acumulació de desviacions no 
corregides per aquest procediment, es proposarà una liquidació addicional 
corresponent a les esmentades desviacions que donarà lloc a la dotació d’una 
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transferència de capital a favor de la Generalitat, que no es tindrà en compte 
en la determinació de la base ni en el còmput de la inversió a Catalunya de 
l’exercici N. Aquesta transferència podria anar acompanyada, en el seu cas, 
de la corresponent encomana de gestió d’inversions a Catalunya. Una vegada 
conclòs el període d’aplicació de la DA 3a. de l’EAC i obtingut el saldo total de 
les desviacions derivades de les liquidacions corresponents –en cas que n’hi 
hagués-, en el pressupost de l’exercici 2015 es consignarà l’import d’aquest 
saldo final que donarà lloc a una transferència de capital a favor de la 
Generalitat. 
 
La Comissió Bilateral, a través del grup de treball, en coordinació amb la 
Comissió d’Infrastructures, realitzarà el seguiment del grau d’execució de les 
inversions. En cas d’observar-se una disminució del percentatge d’execució 
en relació a la mitjana dels dos exercicis anteriors, el grup de treball proposarà 
a la Comissió Bilateral les mesures de correcció oportunes. 
 
6.    Ajustament a efectuar de l’exercici 2007 
 
Segons el que estableix la Disposició Addicional cinquanta-setena de la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2007 i atès que el resultat de 
l’aplicació de la present metodologia difereix del previst en els pressupostos 
de 2007, serà necessària una compensació que es realitzarà en els exercicis 
pressupostaris de 2008 i 2009. 
 
7.    Seguiment del compliment de les disposicions de l’aplicació 
 
S’annexa a aquest acord un quadre amb els resultats de l’aplicació d’aquesta 
metodologia per als PGE de 2007. 
 
La Comissió Bilateral, per mitjà del grup de treball i en coordinació amb la 
Comissió d’Infrastructures, haurà de validar per a cada exercici el correcte 
compliment de la DA 3a. de l’EAC. A aquests efectes efectuarà el seguiment 
de les inversions, tant en la fase de pressupostació, com de liquidació i 
compensació, en el seu cas, de les desviacions observades, així com de tots 
els altres aspectes detallats en la present metodologia. 
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Metodologia DA 3a 
 
 
 
Aplicació en els Pressupostos Generals de l’Estat 2007 
 
 

 Total Regionalitzable 

Inversions AGE 8.980,32 7.366,39 

Inversions d’empreses (1) (2) 13.962,47 11.941,59 

Transferències de capital (3) 1.907,53 1.716,78 

Abonament total del preu 310,00 310,00 
Total 25.160,32 21.334,76 

       18,85% sobre regionalitzable  4.021,60 
 
 
 
 

(1) No s’inclouen les inversions executades per ADIF el 2005 i el 2006 
en la Xarxa de l’Estat i traspassades a SEITTSA per import de 950 
M€. 

 
(2)  Inclou el Conveni de SEITTSA per a infraestructures a Catalunya 

per import de 110 M€ 
 

(3) Encara que el grau de territorialització en els PGE 2007 és del 
33,3%, per la naturalesa d’aquest concepte s’inclou en la base del 
càlcul amb un nivell de territorialització del 90%. 



 

 

Acords de Govern . 18.09.2007  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

16 

ANNEX. RELACIÓ D’EMPRESES I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR 
PÚBLIC ESTATAL 

 
 

Incloses en la base de la Disposició Addicional tercera de l’Estatut de 
Catalunya: 
 
 
ACESA 
ACUAMED 
ADIF 
AENA 
AENA DESARROLLO INTERNACIONAL, SA 
AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE 
AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA 
AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO 
AGUAS DEL DUERO 
AGUAS DEL JÚCAR 
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO 
AQUAVIR 
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGECR 
CANAL DE NAVARRA 
CANAL DE SEGARRA-GARRIGUES 
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL 
CILSA 
CLASA 
COMERCIAL DEL FERROCARRIL 
COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 
COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA 
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
COMPAÑÍA ESP. DE SEG. DE CRED. A LA EXPORTAC. 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA FINANCIACIÓN DESARROLLO 
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 
CONSORCIO VALENCIA 2007 
CONSORCIO ZONA FRANCA CÁDIZ 
CONSORCIO ZONA FRANCA VIGO 
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA 
CORREOS Y TELÉGRAFOS CONSOLIDADO 
DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT 
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN 
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENRESA 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, SA 
EXPANSIÓN EXTERIOR, SA 
EXPASA, AGRICULTURA Y GANADERÍA 
EXPOAGUA ZARAGOZA 2008 
FEVE 
FUNDACIÓN AENA 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III 
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FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NEUROLÓGICAS CARLOS III 
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA 
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES 
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA 
FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR CARLOS III 
FUNDACIÓN OBSERVATORIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA INDUSTRIAL 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INV. GENÓMICA Y PROTEÓNICA 
FUNDACIÓN SEPI 
GERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 
HIDROGUADIANA 
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL RANSPORTE 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y EL AHORRO DE ENERGÍA 
LA ALMORAIMA 
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA 
PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS 
PUERTO SECO DE MADRID 
PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS CONSOLIDADO 
REDALSA 
REMOLQUES MARÍTIMOS 
RENFE OPERADORA 
SASEMAR 
SECEGSA 
SEIASA DEL NORDESTE 
SEIASA DEL NORTE 
SEIASA DEL SUR Y ESTE 
SEIASA MESETA SUR 
SEPI CONSOLIDADO 
SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA 
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD 
AERONÁUTICA (SENASA) 
SOCIEDAD ESTATAL PARA DESARROLLO DISEÑO Y LA INNOVACIÓN 
SOCIEDAD ESTATAL PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN INVERSIONES EXTERIORES 
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL TELEVISIÓN ESPAÑOLA 
TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA 
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA 
VIGO ACTIVO SCR 
WORLD TRADE CENTER BARCELONA 
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El Govern atorga els guardons de la pesca catalana  
 
El Govern ha acordat avui la concessió de la Medalla i la Placa de la Pesca 
Catalana a diverses persones i institucions que, amb el seu esforç i la seva 
dedicació, han contribuït al desenvolupament del món de la pesca, prestant 
serveis rellevants al sector o contribuint amb la seva exemplaritat professional 
i la seva cooperació als interessos del sector pesquer.  
 
La Medalla de la Pesca Catalana distingeix les persones físiques que hagin 
contribuït amb el seu esforç i dedicació a la millora del sector pesquer català. 
Per la seva part, la Placa de la Pesca Catalana distingeix les persones 
jurídiques, públiques o privades, que hagin destacat per la seva activitat a 
favor del foment de la pesca a Catalunya. Aquests guardons son a títol 
exclusivament honorífic i no comporten cap aportació econòmica. 
 
Enguany, la medalla de la Pesca Catalana s’ha atorgat a les següents 
persones:  
 

- Artur Mauri i Deulofeu, a títol pòstum, per tota una vida dedicada al món 
de la pesca;  

 
- Vicent Balagué i Cartes, president de la Federació Catalana de 

Confraries de Pescadors des de l'any 2000, per la seva tasca durant 
molts anys en el món de la pesca;  

 
- Enrique Puigcerver Gombau, exsecretari de la Confraria de Pescadors 

de Sant Carles de la Ràpita, pel seu caràcter conciliador i generós que 
l'ha dut a compartir amb els pescadors de Deltebre l'experiència 
acumulada durant trenta anys de dedicació al món de la pesca;  

 
- Estanislau Rus Budesca, nét, fill i pare de pescadors, per tota una vida 

dedicada a la mar.  
 
La Placa de la Pesca Catalana ha recaigut en les entitats següents: 
 

- Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala, centre cultural de recuperació 
i difusió de la memòria històrica de l'Escala, pel seu treball intens per 
preservar la memòria d'un poble dedicat especialment a la pesca i a la 
salaó d'anxova i sardina;  

 
- Angulas y Mariscos Roset SL, empresa de tradició familiar dedicada 

des de fa cinquanta anys a la producció, transformació i 
comercialització de productes de la pesca.  
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El jurat dels premis està format per representants de l’Administració i del 
sector: el director general de Pesca i Acció Marítima, Martí Sans, com a 
president; el subdirector general de Pesca i Acció Marítima, Francesc 
Alcoverro, com a secretari; i en representació del sector, els vocals son el 
president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, Vicenç 
Balaguer, i els presidents de les federacions territorials de Girona, 
Barcelona i Tarragona. 
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NOMENAMENTS 
 
El Govern de la Generalitat ha nomenat Bernat Joan i Marí nou secretari de 
Política Lingüística, en substitució de Miquel Pueyo i París, que passa a 
ocupar el càrrec de delegat territorial del Govern de la Generalitat a Lleida.  
 
Així mateix, Sara Berbel Sánchez ha estat nomenada directora general 
d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball i, finalment, Carme López i Pol, nova 
directora de Planificació del Comissionat per a Universitats i Recerca. 
 
 
Miquel Pueyo i París, delegat territorial del Govern de la Generalitat a 
Lleida  
 
Nascut a Lleida el 1957. És doctor en Filologia Catalana per la Universitat de 
Barcelona. Des de 1979, és professor de sociolingüística i política lingüística 
de la Universitat de Lleida.  
 
Ha publicat una dotzena de llibres (dos d’aquests, distingits amb els premis 
d’assaig “Xarxa” i “Rovira i Virgili”) i diversos articles científics relacionats amb 
la seva activitat acadèmica, amb el llenguatge no verbal i amb les relacions 
entre els processos de modernització i l’expansió de les llengües estatals, a 
Europa, entre els segles XVIII i XX.  
 
Entre 1988 i 1995, va ser diputat del Parlament de Catalunya, on va presidir 
les comissions de la Sindicatura de Greuges i de l’Estudi de les Dificultats del 
Llenguatge de Signes.  
 
Ha estat director de Planificació Lingüística de la Secretaria de Política 
Lingüística del govern de Catalunya i president del Consorci per a la 
Normalització Lingüística a Catalunya. El gener de 2005 va ser nomenat 
Secretari de Política Lingüística de la Generalitat. 
 
 
Bernat Joan i Marí, secretari de Política Lingüística 
 
Nascut a Eivissa el 1960. És doctor en Filologia Catalana, sociolingüista i 
escriptor.  
 
Ha participat com a ponent en diversos seminaris i congressos i ha coordinat 
investigacions en sociolingüística. Entre els anys 1991 i 2003 ha estat 
coordinador del Seminari Permanent de Llengua Catalana i Sociolingüística 
Aplicada del Centre de Professorat d’Eivissa. Ha estat membre de la junta 
directiva de l’Associació d’Escriptors de Llengua Catalana (2000-2002) i des 
del 2003 forma part de la junta directiva del Consell Social de la Llengua 
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Catalana a les Illes Balears. Compta amb una vuitantena de publicacions, 
especialment d’assaig, però també de teatre o novel·la. Aquest 2007 ha 
guanyat l’últim premi Francesc Ferrer i Gironès amb l’assaig Una excursió 
atípica. 
 
En el terreny polític, el nou secretari de Política Lingüística ha estat diputat al 
Parlament Europeu per la Coalició Europa dels Pobles des del 2004 i fins el 
passat mes de juny, període durant el qual ha destacat per portar a la cambra 
europea diverses iniciatives a favor del català. A les eleccions generals de 
1993 va ser candidat d’Esquerra Republicana de Catalunya al Senat per 
Eivissa i Formentera, i als comicis autonòmics de 1995 va encapçalar la 
candidatura al Consell de Mallorca i al Parlament de les Illes Balears. Ha estat 
president d’ERC a les Illes Balears i Pitiüses (1996-2002) i actualment és el 
secretari de Política Internacional d’Esquerra. 
 
 
Sara Berbel Sánchez , directora general d’Igualtat d’Oportunitats en el 
Treball  
 
Nascuda a Sabadell, el 23 de febrer de 1963. És llicenciada en Psicologia per 
la Universitat de Barcelona (1986) i doctora en Psicologia, per la mateixa 
universitat, en l’àmbit de la Psicologia Social (1997). 
 
Ha estat directora del Centre d’Ocupació i Emprenedoria de Barcelona Activa, 
vicepresidenta del Consell de Districte, consellera de Benestar Social del 
Districte de Nou Barris de Barcelona i Comissionada de l’Alcaldia de 
Barcelona per a les Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats.  
Entre gener de 2004 i gener de 2005 va passar a ser la Coordinadora de 
Polítiques per a la Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Barcelona, i 
durant l’any 2006 va presidir l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Des del desembre de 2006 ha estat la directora del Programa per a la Igualtat 
d’Oportunitats en el Treball del Departament de Treball de la Generalitat, 
tasca que ha compaginat amb la docència com a professora associada del 
Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. En el marc 
de la seva activitat acadèmica ha escrit nombrosos articles i publicacions 
sobre temàtica de dones, a més de diversos llibres. 
 
 
Carme López i Pol, directora de Planificació del Comissionat per a 
Universitats i Recerca 
  
Nascuda al Pla del Penedès (l’Alt Penedès) el 1955. És Llicenciada en dret 
per la Universitat de Barcelona.  
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Fins ara era directora dels serveis jurídics de la Universitat de Barcelona. 
Abans havia ocupat diversos càrrecs com a subdirectora general 
d’Universitats i com a cap de servei de règim econòmico-administratiu del 
Comissionat per a Universitat i Recerca, entre d’altres. 


	ACORDS DE GOVERN 18.09.2007si_part1.pdf
	Material Consell Executiu_ok.pdf
	ACORDS DE GOVERN 18.09.2007si_part2.pdf

