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El Govern crea dos nous trams a l’escala autonòmica 
de l’IRPF 
 

• Aquesta modificació només afectarà les rendes més altes, un 0,5% 
dels contribuents d’aquest impost 

 
• La mesura té per objectiu que els ciutadans amb una capacitat 

econòmica elevada contribueixin en major mesura a la reducció 
del dèficit públic 

 
• Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener del 2011 i aportarà uns 

ingressos addicionals de prop de 75 milions d’euros 
 
El Govern ha donat llum verd avui al Projecte de llei d’aprovació de l’escala 
autonòmica de l’IRPF. Fent ús de la capacitat normativa que li atorga el nou 
sistema de finançament, el Govern ha acordat crear dos nous trams en 
l’escala autonòmica d’aquest impost, que passarà de tenir-ne quatre a sis. 
L’objectiu d’aquesta modificació és que l’esforç per reduir el dèficit públic sigui 
compartit per tota la ciutadana de forma equitativa, de manera que hi 
contribueixen en major mesura aquells contribuents amb una capacitat 
econòmica més elevada. Aquests canvis afectaran aproximadament 20.000 
contribuents, un 0,5% dels declarants d’aquest impost, i s’emmarca en les 
mesures aprovades pel Govern el passat 1 de juny per reduir el dèficit. 
 
El Projecte de llei es tramitarà en lectura única, per la qual cosa es preveu que 
s’aprovi en aquesta legislatura. D’acord amb les modificacions introduïdes, 
l’augment impositiu afecta exclusivament les rendes més altes. El quart tram 
manté el mateix tipus impositiu que fins ara (21,5%), però se circumscriu als 
contribuents amb una base liquidable general d’entre 53.407,20 euros i 
120.000,20 euros. Addicionalment, la normativa aprovada afegeix dos nous 
trams a l’escalat: un cinquè tram per als contribuents amb unes rendes anuals 
generals d’entre 120.000 euros i 175.000 euros, amb un tipus impositiu del 
23,5%; i un sisè tram amb un tipus del 25,5% per a les rendes a partir de 
175.000 euros.  
La nova escala autonòmica, que entrarà en vigor a partir de l’1 de gener del 
2011, és la següent: 
 

Trams de base liquidable 
(fins a euros) 

 
tipus aplicable a cada tram 

 
de 0 a 17.707,20 12,0% 

de 17.707,20 a 33.007,20 14,0% 
de 33.007,20 a 53.407,20 18,5% 

de 53.407,20, a 120.000,20 21,5% 
de 120.000,20 a 175.000,20 23,5% 
de 175.000,20 en endavant 25,5% 
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Les estimacions realitzades preveuen una recaptació addicional de 74,2 
milions d’euros. Amb aquesta mesura, el Govern complementa el pla 
d’austeritat aprovat el passat mes de maig amb l’objectiu de reduir el dèficit 
públic fins a l’1,1% el 2013. Les mesures aprovades fins ara permetran 
estalviar 1.670 milions d’euros des del juny fins a finals d’any. Gràcies a 
aquest esforç, el Govern preveu situar el dèficit per a l’exercici 2010 en el 
2,4% del PIB, tal com preveu el Pla de reequilibri financer presentat per la 
Generalitat al Consell de Política Fiscal i Financera.  
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L’ICF posa en marxa la línia capitalització empresarial 
per 100 milions d’euros 

 
• Aquesta nova línia de crèdit finançarà ampliacions de capital de 

companyies catalanes subscrites pels accionistes actuals o per 
altres de nous 
 

• Se’n podran beneficiar més de 700 empreses, que facturen més de 
10 milions d’euros anuals  

 
El Govern ha autoritzat avui l’Institut Català de Finances (ICF) a comercialitzar 
una nova línia de crèdit per finançar la capitalització d’empreses catalanes. La 
línia capitalització empresarial, que compta amb un pressupost de 100 milions 
d’euros, té com a principal objectiu millorar l’estructura financera de les 
empreses catalanes perquè puguin fer front als reptes de l’actual conjuntura 
econòmica i dur a terme projectes de creixement empresarial en sectors que 
siguin estratègics i aportin valor afegit i ocupació a l’economia catalana.  
 
La nova línia de crèdit, que s’adreça a un col·lectiu de més de 700 empreses, 
finançarà ampliacions de capital de companyies catalanes, subscrites pels 
accionistes actuals o per altres que s’hi incorporin; concretament, els 
destinataris podran ser persones físiques o jurídiques, que reuneixin els 
requisits següents: 
 

- Domicili social o fiscal a Catalunya 
- Estructura financera equilibrada 
- Generació de caixa suficient 
- Garanties no vinculades al projecte finançat 
- Estats financers auditats o fiscals 

 
Es podran finançar ampliacions de capital en empreses amb seu social o 
operativa a Catalunya, que tinguin un capital social mínim de 3 milions d’euros 
i que, amb tres anys d’experiència, facturin com a mínim 10 milions d’euros 
anuals. L’import màxim finançable serà el 15% del capital social resultant, 
després de l’ampliació. 
 
El termini d’amortització d’aquests préstecs serà de fins a vuit anys, amb els 
dos primers de carència, i amb un període de disposició de sis mesos. El tipus 
d’interès serà Euríbor amb una prima del 0,5% i un marge que es determinarà 
segons la solvència i característiques del titular, així com de les garanties 
aportades.  
 
Aquesta iniciativa s’emmarca en les mesures del Govern per donar suport i 
potenciar projectes de creixement d’empreses o grups empresarials, de 
dimensió mitjana, en sectors que aporten valor afegit i ocupació per a 
l’economia catalana.  
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El Govern modifica la normativa de les seccions de 
crèdit de les cooperatives 

 
• Així es garanteix el finançament de l’activitat agrària i s’augmenta 

la protecció dels estalvis dels ciutadans 
 
• Els canvis compten amb el consens del sector i les cooperatives 

disposaran d’un període transitori per poder-s’hi adaptar 
 
El Govern ha aprovat avui la modificació del decret que regula les seccions de 
crèdit de les cooperatives agràries amb la finalitat d’endurir, en determinats 
aspectes, la normativa a què estan sotmeses. Aquests canvis s’orienten a fer 
compatibles dos objectius bàsics: garantir el finançament de l’activitat agrària 
i, al mateix temps, augmentar la protecció dels estalvis dels dipositants.  
 
La nova normativa estableix requeriments addicionals a les cooperatives per 
tal que les seccions de crèdit retornin a la funció inicial que preveu la regulació 
vigent: el finançament de l’activitat productiva del sector agrari a través d’una 
gestió conjunta de la tresoreria. Així, el nou marc legal pretén circumscriure 
les seccions de crèdit als socis productors/agraris i limitar-hi molt notablement 
la presència de socis col·laboradors. D’aquesta manera, el Govern corregeix 
la funció parabancària que, als ulls dels ciutadans, exercien fins ara algunes 
seccions de crèdit i, paral·lelament, garanteix que continuaran essent un 
instrument clau per al finançament de l’activitat agrària.  
 
A diferència de les entitats financeres tradicionals, les seccions de crèdit no 
estan cobertes pel Fons de Garantia de Dipòsits ni supervisades pel Banc 
d’Espanya i és per aquest motiu que el Govern ha aprovat aquesta nova 
regulació: evitar riscos excessius en la gestió dels estalvis dels socis 
col·laboradors.  
 
Els principals requeriments que estableix el nou decret són: 
 

- L’activitat de la secció de crèdit no podrà constituir l’activitat principal de 
la cooperativa. Així, els recursos de la secció de crèdit no podran 
superar el 50% del conjunt de recursos de la resta de seccions.  

- La proporció dels saldos dels socis col·laboradors no podrà superar el 
30% del total del saldos de la secció de crèdit.  

- Amb l’objectiu d’augmentar la capitalització d’aquestes entitats, el 
passiu exigible de la cooperativa no podrà excedir més d’onze vegades 
els seus recursos propis (9,02%).  

- Els actius de la secció de crèdit no es podran aportar com a garantia 
d’altres operacions de la cooperativa. Els immobles de la cooperativa 
tampoc es podran donar com a garantia quan hagin estat finançats amb 
recursos de la secció de crèdit. 
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Aquests canvis compten amb el consens del sector i les cooperatives 
disposaran d’un període transitori per poder-s’hi adaptar. Hauran de complir 
amb els nous requisits no més tard del juny de 2013. No obstant això, la 
limitació referida a la ràtio entre els recursos de la secció de crèdit i els de la 
resta de seccions haurà de complir-se abans (exercici 2010).  
 
A Catalunya hi ha un centenar de cooperatives que compten amb seccions de 
crèdit i el volum total de recursos que mantenen dipositats als seus balanços 
és d’aproximadament 600 milions d’euros.  
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El Govern aprova l’organització territorial de la 
Inspecció de Treball de Catalunya 
 

• Es tracta d’un pas previ al desplegament de l’Agència Catalana de 
la Inspecció de Treball 

 
• Es creen les Àrees Territorials de la Inspecció de Treball per 

garantir la proximitat, la flexibilitat i l’eficàcia de les seves 
actuacions 

El Govern ha aprovat el Decret d’organització territorial de la Inspecció de 
Treball de Catalunya, un pas previ al desplegament de l’Agència Catalana de 
la Inspecció de Treball, organisme que permet a la Generalitat una millor 
gestió de les seves competències en matèria d’Inspecció de Treball, que van 
ser traspassades el passat 1 de març.  

La Llei de creació de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball va ser 
aprovada al Ple del Parlament de Catalunya el passat 12 de maig i la 
regulació de l’estructura territorial de la Inspecció de Treball de Catalunya fa 
un pas més després de la constitució del Consorci de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de Catalunya, que va aprovar el Govern el 27 d’abril. 

Una de les principals novetats que introdueix aquest decret és la creació de 
les Àrees Territorials de la Inspecció de Treball a les comarques de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona, que tenen com a objectiu dotar la Inspecció de 
Treball d’una estructura que reforça la seva presència permanent al territori 
per millorar la proximitat, flexibilitat, i eficàcia de les seves actuacions.  

Al capdavant de cadascuna d’aquestes àrees territorials hi haurà un 
responsable de dirigir, organitzar i executar les activitats de la Inspecció de 
Treball a les comarques catalanes. Aquestes àrees territorials de caràcter 
multidisciplinar estaran formades per inspectors, sotsinspectors i tècnics de 
Seguretat i Salut Laboral habilitats. En el cas de les comarques de Barcelona, 
per les seves dimensions, hi haurà també unitats especialitzades de Seguretat 
i Salut en el Treball i de Relacions Laborals i Ocupació per dur a terme 
actuacions concretes prèviament planificades. 

Aquestes àrees territorials estaran sota la direcció de cadascuna de les 
delegacions territorials de la Inspecció de Treball. Les delegacions territorials 
integren els 249 llocs de treball traspassats de l’Administració General de 
l’Estat, (95 inspectors de Treball i Seguretat Social, 55 sotsinspectors 
d’Ocupació i Seguretat Social i 99 del personal administratiu i de serveis).  
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Les delegacions territorials de la Inspecció de Treball de Catalunya, a través 
de les àrees territorials, estaran encarregades de la vigilància i control del 
compliment de les lleis, els reglaments i les clàusules normatives dels 
convenis col·lectius en matèria de treball, prevenció de riscos laborals i 
ocupació i migracions, entre d’altres. 
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El Govern aprova el mecanisme per la desaparició de 
44 entitats del sector públic 
 

• Avança així en l’acord de l’1 de juny en el marc del Pla de 
racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic 

 

El Govern ha aprovat l’acord que preveu la desaparició de 44 entitats del 
sector públic (empreses, fundacions consorcis, instituts, etc.) per integrar-se 
en d’altres, fusionar-se o dissoldre’s. Desplega així l’aprovat el Pla de 
racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic aprovat l’1 de 
juny. La resta d’entitats, fins a les 63 anunciades en l’acord de l’1 de juny es 
veuran afectades per altres procediments. 
 
Mitjançant l’acord aprovat avui s’acorda la fusió d’una entitat; la desvinculació  
de 10 entitats (4 consorcis, 5 societats mercantils, i una fundació); 25 
dissolucions (7 consorcis, 9 societats mercantils, i 9 fundacions); i es deixa un 
consorci sense estructura. Les 9 entitats restants es veuran afectades per 
altres procediments. 
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El Govern aprova el Projecte de llei de protecció civil i 
el Decret d’autoprotecció 
 

 
• Garanteix una resposta homogènia a tot el territori i preveu una 

carta de serveis amb els llindars de qualitat i universalitat en el 
servei que s’han de garantir 

 
• Es concreten les competències dels municipis en Protecció Civil i 

es preveuen uns serveis mínims, en funció de la seva dimensió, si 
són turístics o els riscos a què estiguin sotmesos 

 
• El Projecte de llei reforça la importància del mapa de Protecció 

Civil, un únic document que permetrà tenir una radiografia 
fidedigna de tots els riscos col·lectius que hi ha en el territori 
català 

 
• El Decret fixa un catàleg de les empreses i activitats potencialment 

perilloses i les obliga a elaborar i mantenir operatiu un Pla 
d’Autoprotecció que prevegi les actuacions a seguir en cas 
d’emergència 

 
• Aquesta aprovació es fa en el marc de l’Estatut, que preveu la 

Protecció Civil com una competència del Govern català 
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de protecció civil de Catalunya i el 
Decret d’autoprotecció, dues normes bàsiques dins del sistema de protecció 
civil de Catalunya, amb les quals s’adapta el marc legal en matèria de 
protecció civil a l’Estatut de 2006. Amb l’aprovació d’aquests dos textos 
s’impulsa la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya per regular, 
planificar i executar les mesures relatives a les emergències i a la seguretat 
civil; dirigir i coordinar els serveis de protecció civil; exercir funcions executives 
en matèria de salvament marítim; i participar en l’execució de la seguretat 
nuclear.  
 
Així, la futura Llei, que substituirà l’anterior Llei de protecció civil de 1997, fa 
més sòlid i robust el sistema integral per a la prestació del servei de protecció 
civil. En aquest sentit, la Llei defineix les relacions entre administracions per 
tal de donar cabuda, de forma coordinada, a totes les autoritats i serveis 
implicats davant d’una emergència, a partir del deure de col·laboració 
recíproca.  
 
Pel que fa al Decret d’autoprotecció, fixa uns mínims comuns de qualitat en la 
planificació d’autoprotecció per a les activitats, centres i empreses que han de 
tenir un tractament diferenciat per la seva potencial perillositat o possibles 
efectes perjudicials sobre la població. Igualment, estableix l'obligació 
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d'elaborar, implantar materialment i mantenir operatius Plans d'Autoprotecció i 
determina el contingut mínim que han d'incorporar aquests plans en aquelles 
activitats o edificis que, potencialment, poden generar o resultar afectats per 
situacions d'emergència. El Decret permetrà tenir una radiografia fidedigna de 
totes les activitats i instal·lacions perilloses que hi ha en qualsevol punt del 
territori català. 
 
Caràcter global de la prevenció, incloent-hi la planificació urbanística i la 
cultura d’autoprotecció 
 
El Projecte de llei de protecció civil de Catalunya reforça el concepte 
d’autoprotecció com a element complementari de les responsabilitats de les 
administracions públiques. A més, busca garantir una correcta integració de 
les mesures d’autoprotecció dins del sistema públic de protecció civil.  
 
La nova normativa amplia el concepte tradicional dels elements que cal 
protegir (la integritat física, els béns i el medi ambient) incidint en altres 
qüestions que es manifesten cada vegada més importants, com són la 
protecció dels serveis bàsics, de les infraestructures crítiques i del 
funcionament normal de la societat. També fa referència als efectes del canvi 
climàtic.  
 
A més, la fixació del sistema de protecció civil reforça els mecanismes per 
garantir una resposta proporcionalment homogènia a tot el territori català per 
part de les administracions i autoritats implicades en la prevenció i gestió 
d’emergències pel que fa a la previsió, planificació i reacció. En aquest sentit, 
es preveu l’elaboració d’una carta de serveis que determini els llindars de 
qualitat i universalitat en el servei que s’han de garantir per a tothom. 
 
S’estimula el compromís de totes les administracions amb la prevenció i, de 
manera molt especial, la localització en el territori dels diversos elements de 
risc col·lectiu greu que concorren i la visió territorial de totes les actuacions de  
protecció civil que se’n deriven, tant des del punt de vista de la planificació i la 
gestió d’emergències, com des del punt de vista urbanístic i de planificació 
d’infraestructures.  
 
Mapa de protecció civil de Catalunya 
 
Dins dels instruments de protecció civil, es reforça la importància del mapa de 
protecció civil com a instrument de prevenció i planificació territorial. És el 
document que localitza en el territori els diversos elements de risc col·lectiu 
greu que concorren en cada indret i la visió territorial de totes les actuacions 
de la protecció civil que se’n deriven, tant des del punt de vista de la 
planificació i la gestió d’emergències, com des del punt de vista urbanístic i de 
planificació territorial.  
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També fixa els criteris segons els quals es pot limitar o prohibir determinades 
activitats en indrets on no sigui possible gestionar el risc. D’altra banda, té 
com a objectiu reflectir la implantació territorial dels processos de planificació 
en Protecció Civil i de les infraestructures i recursos operatius necessaris per 
a la gestió de les emergències. 
 
Estructura de coordinació i personal de protecció civil 
 
Un dels objectius de la Llei és l’establiment i gestió de l’estructura de 
coordinació, especificant els diferents estaments i organismes que hi 
participen, fent especial menció del Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya (CECAT), i de la Comissió de Protecció Civil, com a òrgan consultiu 
i homologador dels plans d’emergències. També s’estableixen les funcions del 
personal de Protecció Civil de Catalunya, caracteritzat per la competència i 
especialitat tècnica i amb funcions especials com ara anàlisi, avaluació del risc 
i inspecció. Aquest servei treballa conjuntament amb els cossos operatius 
(mossos d’esquadra i policies locals, bombers, SEM, agents rurals, etc.) en la 
gestió de les emergències. 
 
Comunicació a la població i obligacions per als titulars de serveis bàsics 
 
La Llei dota d’especial significació i importància el sistema de comunicació i 
avisos a la població, fet que ha de permetre desenvolupar una tasca 
pedagògica i de sensibilització per tal que els ciutadans coneguin els riscos 
que els envolten. S’ha de dur a terme tenint en compte la diversitat social i 
cultural de la societat catalana.  
 
La comunicació i informació a la població són bàsiques per promoure una 
cultura ciutadana d’autoprotecció, finalitat que recull específicament la Llei. 
Aquesta vocació és la que impulsa l’equilibri, previst a la Llei, entre la 
responsabilitat de les administracions públiques i els deures d’autoprotecció 
dels particulars de forma individual i col·lectiva. 
 
En l’apartat de prestacions que poden ser requerides per Protecció Civil, 
s’estableix que els mitjans de comunicació públics han de col·laborar en les 
campanyes d’informació a la població, no només en emergència.  
 
També s’estableixen obligacions específiques per als titulars de serveis bàsics 
com la distribució i el subministrament d’aigua, gas i electricitat i les 
prestadores de serveis de telefonia i telecomunicacions. Es preveu que els 
titulars o concessionaris d’aquestes han de proporcionar a les autoritats de 
Protecció Civil la informació que els sol·licitin sobre les seves xarxes per tal 
d’assegurar-ne la protecció adequada i, si escau, el restabliment del servei en 
cas d’emergència. Pel que fa a les empreses titulars de les xarxes i dels 
serveis de telecomunicació, en les situacions d’alerta i d’emergència, han de 
posar-los a disposició de les autoritats de Protecció Civil per emetre avisos o 
alertes massius a la població -a través dels sistemes que es determinin com el 
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de missatgeria escrita a telèfons mòbils-, i han de desenvolupar les 
tecnologies que ho facilitin. 
 
El paper dels ens locals 
 
El text incrementa la corresponsabilitat de les corporacions locals amb el 
sistema de protecció civil, tant dels ajuntaments (el municipi és l’entitat bàsica 
de la protecció civil catalana i els alcaldes són la primera autoritat de protecció 
civil en llurs municipis), com dels consells comarcals, amb funcions de gestió, 
informació, difusió, impuls, col·laboració, coordinació i suport als municipis. 
Cal destacar, en el cas de la Vall d’Aran, la previsió especial que es fa per 
respectar les competències compreses en la seva Llei de règim especial i 
esmentant com a autoritat de protecció civil en la seva jurisdicció el Síndic 
d’Aran. 
 
Pel que fa a les competències municipals, la Llei defineix amb més precisió 
que l’anterior el contingut de les competències. Es crea un fons econòmic que 
s’alimenta del gravamen de protecció civil i altres recursos per ajudar els 
municipis a exercir les seves competències, entre les quals destaquen: la 
regulació i l’execució de les condicions de seguretat de les activitats 
organitzades en els espais públics i en els locals de concurrència pública; 
l’elaboració, l’aprovació i la implantació del Pla bàsic d’emergència municipal; 
les declaracions o altres mesures d’intervenció que corresponguin en cas 
d’emergència d’àmbit municipal; la rehabilitació i restauració dels béns i 
serveis de la seva titularitat damnificats com a conseqüència de catàstrofes o 
calamitats públiques, la prestació del servei de salvament a les platges i als 
passeigs marítims. 
 
Es preveuen uns serveis mínims municipals en funció de la dimensió dels 
municipis. Així, municipis de més de 20.000 habitants o altres municipis pel 
seu caràcter turístic o per especificitats del risc, hauran de tenir com a mínim 
un tècnic amb dedicació plena.  
 
Precisa les funcions del voluntaris de protecció civil de forma que no 
s’encavalquin amb les que correspon realitzar al personal propi de 
l’Administració. 
 
 
Una llei adaptada al nou Estatut 
 
El Projecte de llei de protecció civil aprovat avui pel Govern parteix de la 
necessitat d’adaptar el marc normatiu de la prevenció i la gestió 
d’emergències i dels riscos en general al corpus normatiu i competencial que 
emana de l’Estatut de 2006. L’anterior Llei de Protecció Civil, de 1997, tenia la 
seva base en l’Estatut de 1979, i en el marc competencial que se’n derivava, 
molt més restrictiu que l’actual pel que fa a la protecció civil.  
 



 

 

Acords de Govern . 29.06.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

14

Igualment, calia dotar-la d’un suport legal per plasmar l’experiència adquirida 
per la Generalitat de Catalunya i els ens locals, pel que fa a la prevenció i la 
gestió de riscos i emergències, especialment des de la creació, el desembre 
de 2006, de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) dins del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.  
 
La creació de la DGPC, que va ser una fita dins del sistema de Protecció Civil 
de Catalunya, feia encara més necessari el reforç institucional de la nova llei, 
que ofereix més i millors possibilitats per tal de desenvolupar mecanismes per 
preveure, evitar, reduir i corregir els danys causats per riscos naturals o 
tecnològics. Tanmateix, també és l’eina en què s’ha de sustentar un sistema 
eficaç i eficient de pedagogia i comunicació a la ciutadania per tal que sigui 
conscient dels riscos que l’envolten i adopti mesures d’autoprotecció. 
 
L’Estatut de 2006 estableix per primer cop el títol competencial en matèria de 
protecció civil, sense excepcions, a tot el territori de Catalunya. L’art. 132 
atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en la matèria 
de protecció civil, entenent que aquest inclou en tot cas la regulació, la 
planificació i l’execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat 
civil, incloent-hi el servei de prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de 
les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que 
estableixi l’Estat en l’exercici de les seves competències en matèria de 
seguretat pública. 
 
 
Decret d’autoprotecció 
 
El Decret defineix i desenvolupa les obligacions d'autoprotecció de les 
empreses i activitats que, per la seva potencial perillositat, importància i 
possibles efectes perjudicials sobre la població, el medi ambient i els béns, 
han de tenir un tractament singular; i estableix els mecanismes de control per 
part de les administracions públiques. Les disposicions d'aquest Decret tindran 
caràcter supletori per a les activitats amb reglamentació sectorial específica. 
 
Es crea el Registre dels plans d’autoprotecció, que conté un sistema de dades 
sobre les instal·lacions i els seus recursos operatius, molt important per a la 
gestió de l’emergència ja que proporciona informació sobre el risc, 
característiques de les instal·lacions i els seus sistemes de seguretat, 
cartografia, etc.  
 
El sistema de tramitació via administració electrònica que preveu el Decret, i 
que ja s’està preparant, modernitza de forma important la visió de la 
planificació de l’emergència canviant el seu caràcter estàtic pel que realment 
és, una realitat dinàmica i permetent una molt més fàcil integració i 
aprofitament de les dades. El sistema electrònic permetrà, a més, la tramitació 
de documents de seguiment de la implantació del pla, notificacions de 
simulacres i demanda de participació de serveis externs, etc. 
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El Decret estableix un catàleg d’instal·lacions d’interès per a la protecció civil 
des del punt de vista de la Generalitat afectades per la necessitat de tenir un 
pla d’autoprotecció. Entre altres: túnels, ports, aeroports, autopistes, línies de 
ferrocarrils i conductes de transport de matèries perilloses; activitats industrials 
i d’emmagatzematge de productes químics, explosius, residus perillosos o de 
mineria subterrània; instal·lacions nuclears i radioactives; instal·lacions 
hidràuliques; instal·lacions que utilitzin substàncies o matèries biològiques 
perilloses o organismes modificats genèticament, i altres instal·lacions 
d’importància estratègica.  
 
A banda de les instal·lacions, també explicita les activitats que es veuen 
obligades a tenir un pla d’autoprotecció: espectacles públics, recreatius i 
esportius en espais delimitats i tancats (a l’aire lliure o no) a partir d’un 
aforament de 500 a 2.000 persones –depenent dels casos- i en espais no 
tancats que tinguin un aforament o capacitat igual o superior a 15.000 
persones. 
 
També es preveu l’obligació de tenir un pla d’autoprotecció a d’altres centres, 
edificacions o activitats que tinguin condicions de risc per trobar-se a prop d’un 
nucli habitat. Igualment, també s’estableix un llistat d’instal·lacions i activitat 
d’interès per a la protecció civil en l’àmbit municipal que han de realitzar el seu 
pla d’autoprotecció, que serà homologat pels ajuntaments. 
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El Govern aprova els decrets dels programes de gestió 
de residus de Catalunya 
 

• Afecten la gestió de residus municipals, industrials i de la 
construcció 

 
• Aquests programes es fonamenten en la reducció de la generació 

de residus i en l’augment del reciclatge  
 

• Aquests decrets doten el Govern dels instruments necessaris per 
tirar endavant una política de residus eficient, sostenible i 
moderna 

 
El Govern ha aprovat avui els tres decrets que estableixen la planificació de la 
producció i la gestió dels residus a Catalunya: el Programa de Gestió de 
Residus Municipals (PROGREMIC), el Programa de Gestió de Residus 
Industrials (PROGRIC) i el Programa de Gestió de Residus de la Construcció 
(PROGROC). L’aprovació per decret d’aquests programes de residus, així 
com de la planificació de les infraestructures de residus municipals, dóna 
compliment a la Llei de residus, aprovada per unanimitat al Parlament de 
Catalunya l’estiu de 2008. 
 
El PROGREMIC concreta el model català de gestió de residus municipals, que 
té per finalitat generar menys residus i recuperar-ne més. S’estructura en tres 
eixos principals: la ciutadania, la gestió dels residus i la planificació de les 
infraestructures. Les actuacions més destacades són el foment de la 
prevenció de generació de residus, l’augment i extensió territorial de la 
recollida selectiva i el tractament de tots els residus, inclosos aquells que no 
són objecte de recollida selectiva. El programa garanteix el compliment de les 
exigències de la normativa europea. 
 
El PROGRIC es fonamenta en la prevenció i la valorització dels residus 
industrials. El programa preveu mesures per minimitzar la generació d’aquests 
residus i potenciar l’adopció de tecnologies, que promoguin la generació de 
menys residus. També estableix actuacions per augmentar el reaprofitament, 
millorant la separació en origen.  
 
El PROGROC, el Programa de Gestió de Residus de la Construcció, potencia 
la prevenció i promou la reutilització i el reciclatge, tant de materials com de 
terres. El programa estableix la nova regulació de la producció i la gestió dels 
residus de la construcció i deroga l’anterior normativa. Preveu actuacions de 
suport per a la clausura d’abocadors incontrolats, per promoure el mercat de 
l’àrid reciclat i per desenvolupar les infraestructures necessàries per al 
reciclatge d’aquests residus. En definitiva, aquest programa estableix objectius 
pel que fa a la recollida, la reducció, el reciclatge i el reaprofitament d’aquests 
residus. 
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Amb l’aprovació d’aquests tres decrets, conjuntament amb el decret del Pla 
territorial sectorial d’infraestructures de residus municipals (PTSIRM), el 
Govern es dota dels instruments necessaris per tirar endavant una política de 
residus eficient, sostenible i moderna, situant-nos en la línia dels països 
avançats en aquesta matèria a escala europea. 
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El Govern aprova el decret per adaptar els 
escorxadors porcins a la normativa europea 
 

• Es dóna resposta a una reivindicació del sector, que concentra el 
60% dels sacrificis de porcí a Espanya 

 
• Es compleix una de les mesures del pla de xoc per al sector agrari, 

aprovat el passat mes de març  
 

• El decret també impulsa la creació d’una base de dades que 
permetrà orientar futurs projectes d’investigació porcina 

 
 
El Govern ha aprovat avui el decret que regula el pesatge, la classificació i el 
marcatge de les canals porcines –el cos del porc dessagnat i sense vísceres- 
per complir amb el reglament de la Comissió Europea. D’aquesta manera es 
dóna resposta a una reivindicació del sector perquè es garanteix una actuació 
uniforme en la classificació de les canals del porc i una compensació 
econòmica equitativa als productors, aportant transparència i claredat al 
sistema actual.  
 
Les normes que estableix el decret s’han d’aplicar a tots els escorxadors de 
Catalunya que sacrifiquin més de 5.000 porcs per setmana de mitjana anual. 
Actualment, hi ha 19 escorxadors d’aquests característiques a Catalunya, que 
sacrifiquen més de 16 milions de porcs a l’any, uns 16.500 porcs a la 
setmana. Aquests escorxadors no podran comercialitzar les canals que no 
estiguin degudament pesades, classificades i marcades de conformitat amb el 
que estableix el nou decret. 
 
A més, els escorxadors hauran de classificar les canals de porc en base als 
models comunitaris definits. D’aquesta manera es garanteix una actuació 
uniforme en la classificació i una compensació econòmica equitativa a les 
persones productores. L’objectiu és aportar transparència al mercat per 
comercialització de les canals de porc, les operacions comercials entre 
escorxadors i proveïdors de canals, i afavorir tant la qualitat dels productes 
com les rendes del sector productor.  
 
Així mateix, el nou marc reglamentari permet als escorxadors i a les sales 
d’especejament, modernitzar les seves indústries i adaptar-les a les 
necessitats productives i de qualitat per millorar la seva competitivitat en els 
mercats nacional i europeu. Cal dir que l’adaptació dels escorxadors a la 
normativa europea és una de les mesures aprovades en el pla de xoc aprovat 
el mes de març passat. 
 
Com marca el decret, el Govern s’ha d’encarregar de la inspecció sobre el 
terreny de les instal·lacions on es realitzin les operacions de pesatge, 
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classificació i marcatge de canals porcines. Així mateix, la nova regulació 
contempla un règim sancionador per infraccions lleus i greus, i habilita al 
Govern per a determinar la freqüència dels controls i la tramitació de la 
notificació de les dades a la Comissió Europea. 
 
Cal dir que a nivell estatal s’està impulsant una normativa en la mateixa 
direcció, per tal que els processos que s’apliquen al conjunt de l’Estat siguin 
equilibrats. Cal tenir present que Catalunya concentra el 60% dels sacrificis de 
porcí de tot Espanya. 
 
El SIPCAP i la base de dades del sector porcí 
 
El decret aprovat avui també la creació del SIPCAP, un organisme que ha de 
regular el sistema de gestió del pesatge, la classificació i el marcatge de les 
canals porcines. El SIPCAP permetrà l’interrelació entre els àmbits de la 
producció, la comercialització, la transformació, els escorxadors i 
l’administració agrària i d’aquesta manera impulsarà el seguiment i el control 
d’una base de dades, que contindrà informació molt valuosa pel sector porcí 
català.  
 
La base de dades permetrà disposar d’elements objectius per fer el seguiment 
i el control de les dades facilitades pels escorxadors de Catalunya que 
sacrifiquen setmanalment més de 5.000 porcs de mitjana anual. Gràcies a 
aquestes dades, es podran elaborar estudis d’interès per al sector i orientar 
projectes d’investigació, com podrien ser millores genètiques en benefici de la 
part productora i els escorxadors. 
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El Govern signarà un acord per fomentar l’ús del 
català al Deganat de Registradors de la Propietat de 
Catalunya 
 

• L’acord garantirà el dret dels ciutadans a triar la llengua de les 
escriptures 

 
El Govern ha donat avui llum verd a la signatura d’un acord marc de 
col·laboració amb el Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantil i de 
Béns Mobles de Catalunya per impulsar conjuntament accions de foment de 
l’ús del català en els registres i garantir els drets lingüístics de la ciutadania 
per poder triar la llengua oficial per a l’escriptura pública i l’atenció oral. 
 
Les accions es concreten en un pla de treball que elaborarà una comissió de 
seguiment integrada per dos representants del Departament de la 
Vicepresidència, dos del Departament de Justícia i dos del Deganat de 
Registradors. La comissió serà l’encarregada també de vetllar pel seguiment 
de l’acord i avaluar els resultats de les actuacions. 
 
La Generalitat i els registradors consideren necessària la signatura de l’acord 
per aconseguir una veritable normalització de la presència de la llengua 
catalana en l’àmbit registral, després d’haver treballat ja conjuntament des de 
1998 en virtut d’un conveni entre les parts.  
 
De fet, el document s’impulsa en compliment de l’Estatut d’autonomia, que en 
el seu article 33.2 estableix el dret d’opció lingüística dels ciutadans en les 
seves relacions amb els registres públics i especifica que tenen el dret a 
utilitzar i rebre tota la documentació oficial emesa a Catalunya en la llengua 
triada.  
 
El Govern ja ha signat acords similars amb els col·legis d’advocats i de notaris 
de Catalunya, en compliment del que estableix l’Estatut en el seu article 50, 
que fixa que els poders públics han de protegir el català en tots els àmbits i 
sectors i n’han de fomentar l’ús, la difusió i el coneixement. 
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El Govern impulsa la recerca i la formació entre els 
professionals d’infermeria 
 
El Govern ha aprovat avui la renovació d’un conveni de col·laboració, a través 
de l’Institut de Salut Carlos III, amb l’Institut Internacional Joanna Briggs, 
especialitzat en investigació en infermeria. Gràcies a aquest conveni, el 
personal d’infermeria de Catalunya tindrà accés a tots els recursos i 
publicacions de l'Institut, un dels més importants del món en recerca aplicada 
a la infermeria.  
 
Aquesta renovació significa la continuació d’un treball conjunt amb aquest 
institut internacional amb seu a Austràlia, que va ser creat l’any 1996 perquè 
la pràctica d’infermeria sigui recolzada amb la millor formació i amb les proves 
més sòlides d’efectivitat i seguretat.  
 
L’Institut Joanna Briggs col·labora internacionalment amb més de 54 grups i 
centres col·laboradors en 90 països. Constitueix, doncs, una xarxa clínica, 
amb múltiples recursos en línia d’evidències en cures i procediments. 
 
La recerca en infermeria disposa de pocs elements de suport tan específics i 
de qualitat com aquest institut. La seva aplicació a la pràctica professional, 
mitjançant la utilització de les millors proves científiques, fa que tingui un 
desenvolupament molt pràctic. Proporciona coneixement científic i forma els 
professionals d’infermeria en cursos on es practica la recerca, avaluació 
crítica, síntesi i utilització de l’evidència científica més robusta. 
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Altres Acords de Govern 
 
Suport a Creu Roja a Catalunya per dur a terme actuacions de caràcter 
sanitari i humanitari 
 
El Govern ha acordat concedir una subvenció de prop de 1,5 milions d’euros a 
Creu Roja a Catalunya per dur a terme actuacions de caràcter sanitari i 
humanitari. Entre els programes que haurà de desenvolupar Creu Roja es 
contemplen projectes relacionats amb la prevenció de la SIDA, el 
desenvolupament del model de mediació intercultural per a la població 
immigrant en l’àmbit sanitari, l’establiment de la seu permanent del Centre per 
a la Cooperació a la Mediterrània i de la Mitja Lluna Roja, i el 
desenvolupament del Pla Integral d’actuació en l’àmbit del Voluntariat de 
Salut.  
 
 


