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El Govern completa el planejament territorial de 
Catalunya amb l’aprovació del Pla de les Comarques 
Gironines 
 

• El nou Pla culmina el procés pel qual la totalitat de Catalunya ja 
disposa del planejament necessari per desenvolupar 
ordenadament el seu creixement i la seva integració territorial 
 

• Ordena el desenvolupament urbanístic de les comarques 
gironines per tal de poder assumir els creixements previstos de 
manera eficient i sostenible i evitar la dispersió de la 
urbanització sobre el territori 

 
El Govern ha aprovat avui definitivament el Pla territorial de les Comarques 
Gironines. Es completa així la redacció dels set plans previstos al Pla territorial 
general de Catalunya.  
 
El nou Pla culmina el procés pel qual tot Catalunya ja disposa del planejament 
necessari per desenvolupar ordenadament el seu creixement i la seva 
integració territorial. En concret, ordena el desenvolupament urbanístic de les 
comarques gironines per tal de poder assumir els creixements previstos de 
manera eficient i sostenible i evitar la dispersió de la urbanització sobre el 
territori. 
 
També preveu estratègies de sòl per activitat econòmica que incrementin la 
competitivitat del territori gironí, alhora que protegeix valors naturals, la 
connectivitat ecològica i els espais significatius d’interès paisatgístic i agrícola, 
tot construint una xarxa d’espais oberts que garanteixi la diversitat paisatgística 
de les comarques gironines. 
 
Pel que fa a la mobilitat, articula les propostes sobre el sistema ferroviari de 
manera que es faciliti l’estructuració d’una xarxa ferroviària integrada mitjançant 
diferents estacions intermodals que, alhora, potenciïn els serveis d’altes 
prestacions i contribueixin a la vertebració interior del territori. També assegura 
l’accessibilitat per carretera, més enllà dels grans eixos, millorant les 
prestacions de les vies primàries i la resta de la xarxa territorial. 
 
Culminació del procés de formulació del planejament territorial 
 
El Govern, amb l’aprovació definitiva del Pla territorial de les Comarques 
Gironines, completa el procés d’elaboració dels set plans territorials parcials 
establerts pel Pla territorial general de Catalunya (Alt Pirineu i l’Aran, Ponent-
Terres de Lleida, Catalunya Central, Camp de Tarragona, Regió Metropolitana 
i Terres de l’Ebre). 
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Així, amb el vistiplau definitiu, la totalitat de Catalunya ja disposa del 
planejament necessari per desenvolupar ordenadament el seu creixement i la 
seva integració territorial. Es dóna així resposta a una necessitat pendent des 
de fa molts anys i a una demanda llargament expressada pels ajuntaments, 
agents econòmics i entitats socials i culturals d’arreu del territori català.  
 

 
 
Un Pla elaborat amb la participació del territori 
 
El setembre del 2009, el DPTOP va donar a conèixer l’Avantprojecte del Pla 
territorial i va obrir un procés de participació pública perquè el territori pogués 
donar la seva opinió i formular les observacions o propostes que estimés 
convenients. Els 114 escrits de suggeriments tramesos pels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadans interessats i els 22 informes emesos pels ministeris 
i pels departaments de la Generalitat van servir per madurar i millorar la 
proposta original. 
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El Projecte de Pla es va sotmetre després al tràmit d’informació pública durant 
un període de dos mesos per tal que els municipis, particulars i agents socials 
del territori poguessin fer-hi les observacions oportunes, que s’hi han 
incorporat en la mesura del possible. Durant aquest temps, es van presentar 
15 informes emesos per ministeris de l’Estat i departaments de la Generalitat i 
123 escrits d’al·legació formulats per consells comarcals, ajuntaments, entitats, 
formacions polítiques, particulars i empreses. Les observacions i sol·licituds 
s’hi han incorporat en la mesura del possible. 
 
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines integra les propostes dels 
plans directors territorials de l’Empordà i de la Garrotxa, aprovats, 
respectivament, els anys 2006 i 2008, amb les mínimes variacions necessàries 
requerides per a la homogeneïtat de la proposta. Igualment, té en compte els 
plans directors urbanístics del Pla de l’Estany i del sistema urbà de Girona (ja 
aprovats) i del sistema urbà de Figueres (en tramitació) amb els quals manté la 
necessària coherència.  
 
L’àmbit del Pla territorial de les Comarques Gironines 
 
El Pla territorial de les Comarques Gironines ordena el territori comprès per les 
comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla 
de l’Estany, el Ripollès i la Selva. 
 
Aquesta regió, que inclou un total de 208 municipis i 1.021 entitats singulars de 
població, on viuen més 716.858 habitants, presenta una àmplia varietat de 
paisatges –muntanya, plana, interior, litoral- molt humanitzats, atesa la seva 
excel·lent posició geogràfica. Precisament, la geografia, la riquesa 
paisatgística, el patrimoni arquitectònic i el dinamisme econòmic de la societat 
gironina són els elements que han impulsat els processos de transformació 
d’aquesta zona. 
 
El model territorial es troba en evolució, fruit del fort dinamisme que ha registrat 
l’àmbit en els darrers 15 anys. El Pla té en compte l’actual situació urbanística, 
demogràfica i econòmica d’aquestes comarques i les previsions de la seva 
evolució futura a l’hora de definir les estratègies de desenvolupament 
urbanístic, el sòl per a activitats econòmiques i les infraestructures necessàries. 
Aquestes previsions s’han fet per donar servei a una població que, segons els 
escenaris de referència, podria superar els 800.000 habitants en el conjunt del 
territori l’any 2026. 
 
Objectius del Pla 
 
Per tal de donar resposta a les necessitats del territori, el Pla es marca els 
objectius següents: 
 

 Reforçar la vertebració urbana del territori: evitar el creixement 
desproporcionat d’alguns assentaments i impulsar l’habitatge protegit. 

 Establir directrius per a la implantació d’àrees d’activitat econòmica. 
 Fomentar les activitats econòmiques diversificades. 
 Assegurar una millor accessibilitat als serveis. 
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 Protegir el paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic, 
preservant l’activitat agrària. 

 Integrar les propostes viàries i ferroviàries d’abast general; aplicar criteris 
d’implantació de noves estructures prioritzant les solucions que facilitin el 
desenvolupament urbà, i millorar la xarxa amb carreteres que impulsin 
l’accessibilitat. 

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

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

A. Espais oberts  
 
El Pla territorial es configura com una eina per preservar els espais d’interès 
natural, agrícola i paisatgístic, i evitar la urbanització de zones de risc o mal 
comunicades. També reserva peces estratègiques de sòl per al futur, per tal 
d’impedir l’ocupació dels principals corredors d’infraestructures de la regió.  
 
Així, distingeix diferents graus de protecció del sòl: 
 
a) Protecció especial: els sòls que s’apleguen sota aquesta classificació 
representen el 75,14% del total de l’àmbit. Inclou els espais naturals protegits 
per la legislació ambiental, els espais naturals d’interès regional i els 
connectors ecològics necessaris. En el cas de les Comarques Gironines, hi ha 
40 àrees incloses al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i 34 més integrats a 
la Xarxa Natura 2000, entre elles la reserva marina de les illes Medes i els 
parcs naturals de la zona volcànica de la Garrotxa, del Cap de Creus o dels 
Aiguamolls de l’Empordà.  
 
b) Protecció territorial: els sòls que s’apleguen sota aquesta classificació 
representen el 10,52% del total de l’àmbit i ho són per les consideracions 
següents: 

• Per raons d’interès agrari i/o paisatgístic: proposa la protecció 
de diferents àrees de gran valor agrícola productiu i que aporten 
paisatges significatius o identitaris i també terrenys que, per estar 
encara poc edificats, convé mantenir com a espais no urbanitzats.  

 
• Per raons de potencial interès estratègic: inclou zones 

susceptibles de jugar en el futur un paper rellevant en 
l’organització del territori i la prestació de serveis d’interès 
estratègic.  

 

• Per a la preservació de corredors d’infraestructures: aquesta 
nova categoria preveu protegir els espais situats al llarg de 
determinades infraestructures o en llocs crítics del territori, que 
queden exclosos de transformacions per tal de no dificultar futures 
propostes de millora de mobilitat.  
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c) Protecció preventiva: inclou els sòls classificats com a no urbanitzables 
que no hagin estat considerats de protecció especial o territorial. El Pla atorga 
aquest nivell de protecció al 8,42% del territori que abasta. 

 
B. Assentaments urbans 
 
El Pla territorial té com a objectiu formular un conjunt de propostes perquè el 
desenvolupament urbà recaigui fonamentalment en les ciutats de més pes i 
amb més aptituds per articular el territori. D’aquesta manera, vol evitar el 
creixement desproporcionat dels nuclis més petits, tot afavorint, però, el 
manteniment i la millora de la seva estructura urbana. 
 
D’altra banda, el Pla també ha d’ajudar a evitar la dispersió de la urbanització 
sobre el territori. Així, conté una anàlisi dels assentaments actuals, de la qual 
es desprèn l’existència d’una xarxa de ciutats madures amb un teixit econòmic i 
social consolidat, que distribueixen equipaments, serveis i llocs de treball pel 
territori. Els pols urbans amb major pes són els que s’articulen al voltant de 
Girona, Blanes-Lloret, Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Palamós-Palafrugell i 
Olot.  
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Tenint en compte aquests punts d’atracció urbana i el conjunt d’interrelacions 
que existeix entre els diferents municipis de les comarques gironines, el Pla 
divideix el sistema d’assentaments en 29 àmbits: 7 a l’Alt Empordà; 6 al  Baix 
Empordà; 4 a la Garrotxa; 3 al Gironès; 1 al Pla de l’Estany; 3 al Ripollès, i 5 a 
la Selva. 
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Estratègies de desenvolupament 
 
Per ordenar el creixement dels diferents municipis, el Pla proposa estratègies 
diferenciades per a cada nucli de cada àmbit, tot recollint les directrius que 
marquen els diferents plans en curs o tramitats i assignant-ne de noves als 
municipis de la Selva i el Ripollès. En aquests dos casos, el document assigna 
estratègies de desenvolupament als seus municipis, amb la voluntat d’afermar 
el pes relatiu d’aquestes comarques sobre el conjunt de les comarques 
gironines i de Catalunya. 
 
a) Creixement potenciat: el Pla proposa aquesta estratègia per a aquelles 

àrees en què es considera convenient potenciar el seu rang com a nodes 
territorials per la seva importància urbana, les bones condicions de 
connectivitat i l’aptitud per al creixement per extensió. Així, tenen aquesta 
estratègia atribuïda o ja proposada Figueres-Vilafant (Camp dels enginyers), 
la Bisbal d’Empordà, Palafrugell-Mont-ras, Besalú, Santa Coloma de 
Farners, Girona-Salt-Vilablareix (el Perelló) i Banyoles- Porqueres (Mata)-
Cornellà de Terri. 

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

creixement en extensió proporcionat a la seva importància com a àrees 
urbanes. Els nuclis amb una estratègia de creixement mitjà són Pont de 
Molins, Vilafant, Vilamalla, Cassà de la Selva, Celrà, Llagostera, Maçanet, 
Sils, Vidreres i Riudellots de la Selva.  

 
D’altra banda, una majoria de capitals de municipi té assignada l’estratègia 
de creixement moderat. 

 
c) Desenvolupament qualitatiu: és l’estratègia assignada als nuclis històrics 

que, per diverses circumstàncies -orografia, inclusió en paratges protegits 
sectorialment, gran potencial d’incorporació d’àrees especialitzades-, han 
exhaurit el sòl per a l’extensió de la urbanització, però que, com a mínim, 
han de mantenir el seu pes relatiu en l’estructura territorial.  

 
A la comarca del Ripollès, bona part dels municipis, llevat de Campdevànol i 
Sant Joan de les Abadesses, tenen l’estratègia de desenvolupament 
qualitatiu, a causa de les limitacions que imposa la topografia. A la comarca 
de la Garrotxa aquesta circumstància es dóna en les viles incloses dins el 
Parc Natural de la Zona Volcànica. Al llarg de la costa de l’Empordà i la 
Selva és allà on es donen més situacions on cal assegurar el 
desenvolupament de determinades àrees residencials adjacents a les viles.    
 
El desenvolupament qualitatiu amb reforçament nodal, es planteja en certs 
casos com a indicació que les propostes d’estructuració, millora i compleció 
dels teixits urbans han d’atendre especialment l’objectiu de reforçar el seu 
paper com a node del territori. És el cas del sistema Blanes-Lloret, Sant 
Feliu de Guíxols, Olot i Ripoll.   

 
d) Millora urbana i compleció: es determina en els nuclis que requereixen 

més actuacions qualitatives de millora que no pas d’extensió.  
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e) Manteniment del caràcter rural: és l’estratègia assignada a entitats 

formades per edificacions rurals, per tal que mantinguin el seu caràcter. 
 
C. Infraestructures de mobilitat 
 
El Pla recull totes les previsions del Pla d’Infraestructures de Transport de 
Catalunya (PITC), amb una especial atenció al transport ferroviari i a 
l’articulació d’una xarxa viària que asseguri l’accessibilitat al territori més enllà 
dels grans eixos de pas. 
 
Una xarxa ferroviària vertebradora del territori 
 
El Pla territorial aporta mesures que permetran articular el conjunt de les xarxes 
ferroviàries previstes sota un model de mobilitat unitari. Els objectius en aquest 
apartat són potenciar les línies d’altes prestacions per als moviments externs 
de les comarques gironines; vertebrar els principals sistemes urbans; construir 
els intercanviadors necessaris amb altres modes de transport, i potenciar el 
transport de mercaderies. 
 
a) Transport de viatgers 
 
Per tal d’impulsar la mobilitat a la regió mitjançant una xarxa de transport públic 
eficient, sostenible i integrada, el Pla aposta per: 
 

• Potenciar els serveis ferroviaris d’altes prestacions, de llarg 
recorregut o regionals sobre la línia d’alta velocitat, amb estació 
principal a Girona ciutat, que també es convertirà en la principal 
estació intermodal. 

 
• Reorientar els serveis regionals que es presten sobre la xarxa 

convencional per tal de potenciar la connectivitat entre els 
principals nuclis, així com per donar accés a les estacions d’altes 
prestacions. 

 
• Crear un sistema de rodalies propi a les comarques gironines, 

superposant les línies de Maçanet-Massanes-Flaçà i Riudellots de 
la Selva-Figueres. Les noves rodalies enllaçaran amb la xarxa 
d’altes prestacions a Girona i Figueres-Vilafant. Igualment, el Pla 
proposa analitzar la viabilitat de fer arribar les rodalies de Girona 
fins a Blanes. 

 
• Implantar un tren tramvia entre l’aeroport, Girona, Flaçà i un punt 

encara per determinar de la Costa Brava. El text recull també la 
possible creació d’altres trens tramvia de Girona a Sant Feliu de 
Guíxols i Olot. 

 
• Construir cinc intercanviadors entre la xarxa ferroviària i altres 

modes de transport a Girona, Figueres-Vilafant, aeroport, Flaçà i 
Caldes de Malavella-Sils. 
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• Potenciar el servei ferroviari en el corredor Barcelona-Vic-Ripoll-

Puigcerdà per tal de millorar la connectivitat ferroviària del 
Ripollès. 

 
b) Transport de mercaderies 
 
Pel que fa al transport de mercaderies, totes les línies d’altes prestacions 
proposades, així com les convencionals, són aptes per a la seva circulació, 
llevat de la Barcelona-Puigcerdà. Això suposarà una millora notable de la 
competitivitat del ferrocarril envers la carretera amb una disminució dels temps 
de transport. D’altra banda, la línia convencional Barcelona-Portbou assumirà 
sobretot els trànsits de mercaderies on el temps de transport no és un factor  
tan decisiu. Per tal d’evitar el pas per Girona i Figueres, es preveu l’execució de 
dues variants exclusives per al trànsit de mercaderies. 
 
Pel que fa a la plataforma intermodal de Vilamalla-el Far, actualment en 
execució, funcionarà com una gran terminal ferroviària que canalitzarà i 
redistribuirà els trànsits de mercaderies des de la xarxa convencional cap a la 
d’altes prestacions. 
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Impuls dels eixos viaris 
 
Tot i que el Pla posa l’èmfasi principal en la xarxa ferroviària,  també s’ocupa 
dels principals reptes de la xarxa viària, com són optimitzar els corredors 
existents; reforçar les connexions interiors cap a la Garrotxa i el Ripollès, i les 
no radials; donar resposta a la sobrecàrrega de la població estacional, i millorar 
la connectivitat entre els pobles petits.  
 
Així, pel que fa a millores en la xarxa viària gironina, en proposa diferents 
intervencions segons el tipus de via. 
 

 Vies de llarg recorregut: autopistes i autovies 
o Futura autovia A-2: comptarà amb més accessos per tal de 

millorar la connectivitat interna de les Comarques Gironines. 
o Desdoblament de l’Eix Transversal. 
o Perllongament de la C-32 per la costa del Maresme fins a Blanes i 

Lloret de Mar. 
 

 Vies estructurants primàries: es tracta d’eixos de mitjà i llarg 
recorregut als que el Pla assigna un paper vertebrador determinant i que 
hauran de ser objecte d’atenció preferent en els projectes i plans 
d’infraestructures. 

 
o Eix Pirinenc A-26/C-26/N-152 Portbou-Figueres-Olot-Ripoll-

Cerdanya 
o C-35 Sant Celoni-Maçanet (condicionament de l’eix) i Maçanet-

Llagostera  
o C-26 Berga-Ripoll 
o C-17, variant est de Ripoll 
o C-63 Olot-Maçanet i Vidreres-Lloret de Mar 
o C-66 Besalú-Girona i Medinyà-Torrent 
o C-31 Torrent-Santa Cristina d’Aro 
o C-65 Santa Cristina d’Aro-Girona 
o N-141 Amer-Girona 
o C-25 aeroport-Riudellots-Caldes de Malavella 
o N-260 Figueres-Roses 
o C-252/C-31 la Bisbal-Figueres 
o Ronda sud-est del sistema urbà de Figueres 
o Ronda est de Girona (N-II)  

 
 Vies estructurants secundàries: són eixos de mitjà i curt recorregut 

que han de garantir la connexió entre els nuclis i la seva accessibilitat a 
la xarxa primària. També aquí, el Projecte opta per millorar les 
prestacions de moltes d’elles, tot i que deixa la concreció de com hauria 
de ser la secció als corresponents projectes o plans sectorials. 

 
 Vies estructurants suburbanes: es milloraran trams de carreteres que 

connecten un conjunt de municipis fortament interrelacionats en termes 
de mobilitat, garantint la integració a l’entorn immediat. La secció de l’eix 
dependrà també de les necessitats locals. 
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Igualment, el Pla proposa una sèrie d’intervencions de millora en petites 
carreteres que travessen territoris de gran importància ambiental, emfatitzant 
els criteris d’integració paisatgística. 
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El Govern acorda el traspàs de diverses carreteres a 
les diputacions de Barcelona i Lleida  
 

• Es preveu que s’inverteixin 342 milions d’euros en els pròxims 15 
anys per millores a la xarxa viària 

 
• Aquest conveni s’emmarca en el desenvolupament de la Llei de 

carreteres aprovada el juliol de 2009, que clarifica les competències 
de cada administració sobre la xarxa viària local i comarcal  

 
El Govern ha acordat avui signar dos convenis, amb la Diputació de Barcelona i 
la Diputació de Lleida, per al traspàs a la Generalitat de les carreteres que 
pertanyen a la xarxa comarcal i la cessió a les diputacions de la titularitat de les 
carreteres de funcionalitat local. Així mateix, aquests convenis preveuen la 
inversió de prop de 342 milions d’euros en els pròxims 15 anys en actuacions 
de millora a la xarxa viària d’ambdues demarcacions.  
 
Aquests convenis s’emmarquen en el desenvolupament de la Llei de 
carreteres, que clarifica les competències de cada administració sobre la xarxa 
viària local i comarcal. Suposen l’adaptació a la nova llei dels anteriors 
convenis que la Generalitat va subscriure amb la Diputació de Barcelona, el 
2006, i la Diputació de Lleida, el 2007. Aquests documents establien llavors una 
delegació de la gestió de les vies locals, mentre la nova legislació ja preveu el 
traspàs de la titularitat.  
 
Els acords d’avui comporten que la Generalitat traspassarà a la Diputació de 
Lleida 187 quilòmetres de carreteres locals i assumirà 165 quilòmetres de 
carreteres comarcals. D’altra banda, el Govern traspassarà a la Diputació de 
Barcelona 157 quilòmetres d’una vintena de carreteres locals. En el primer 
conveni sobre traspassos amb la Diputació de Barcelona, la Generalitat ja va 
assumir la xarxa comarcal que gestionava l’ens supramunicipal.  
 
Pròximament, es preveu l’adaptació del conveni subscrit entre la Generalitat i la 
Diputació de Tarragona el 2006. Quant a la xarxa viària gironina, el Govern i la 
Diputació ja van formalitzar, l’any passat, l’acord de traspassos a partir de la 
nova legislació.   
 
Demarcació de Barcelona 
 
Segons els convenis aprovats avui, la Generalitat traspassarà a la Diputació de 
Barcelona la titularitat de 157 quilòmetres de 22 carreteres de funcionalitat local 
d’aquest àmbit. Corresponen a les carreteres del quadre següent: 
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Inversió de 300 milions d’euros en 15 anys 
 
L’acord aprovat avui també preveu el desenvolupament d’actuacions de millora 
a la xarxa viària barcelonina, amb una inversió global de 300 milions d’euros 
per a un període de 15 anys. Les obres a executar es concretaran mitjançant 
un Pla anual d’actuacions de millora en carreteres locals, amb una inversió de 
20 milions d’euros cada any, que finançaran la Generalitat i la Diputació al 50%.  
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Demarcació de Lleida 
 
El conveni corresponent a la xarxa viària lleidatana estableix que la Generalitat 
cedirà a la Diputació la titularitat de 187 quilòmetres de 22 carreteres locals i 
n’assumirà 165 de 17 carrereteres comarcals.   
 
 

 
 
Pla de millora a la xarxa viària 
 
El conveni recull també diverses línies d’actuació per a la millora de la xarxa 
viària lleidatana, que comportaran una inversió total de 41,8 milions d’euros per 
a un període de cinc anys. Aquests eixos són els següents: 
 

• Programa de millores a les carreteres titularitat de la Diputació de Lleida, 
amb una inversió anual de 6 milions d’euros, que finançaran al 50% la 
Generalitat i l’ens supramunicipal 

 
• Pla de millora de camins, amb una inversió anual de 2 milions d’euros, 

dels quals la Generalitat aportarà 1,5 milions i la Diputació, els 0,5 
milions restants. 

 
• Complementàriament, cal incloure aquests projectes: 
 

- Obres de millora del ferm i de senyalització a la C-230a, entre 
Sudanell i Llardecans 
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- Millora del camí entre Torres de Segre i Castelldans, amb una 
inversió prevista d’1,8 milions d’euros, que aportarà la Generalitat. 

- Millora de la senyalització d’orientació a la xarxa local de 
carreteres. 

 
Classificació de la xarxa viària 
 
Paral·lelament al procés de transferències, la Generalitat ha classificat la xarxa 
viària segons la seva funcionalitat en diferents categories –xarxa bàsica, 
comarcal i local – per tal d'orientar la planificació de les actuacions viàries en 
els propers anys. En aquest sentit, el Pla d'infraestructures del transport de 
Catalunya defineix també aquestes categories. 
 
De la mateixa manera que ja s'ha efectuat el traspàs a la Generalitat de les 
carreteres de la xarxa bàsica gestionades per les diputacions, ara es continua 
el procés amb la transferència de les carreteres que les diputacions gestionen i 
pertanyen a la xarxa comarcal. Per la seva banda, les diputacions podran 
assumir aquelles carreteres que, per la seva funcionalitat local, poden ser 
gestionades d'una manera més pròxima i eficaç.  
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El Govern aprova un conveni amb l’Ajuntament de la 
Vall d’en Bas per millorar la travessera de la C-63 
 

• Els treballs comptaran amb una aportació de la Generalitat d’1,2 
milions d’euros i permetran integrar la carretera en la trama urbana 

 
El Govern ha aprovat avui l’aportació d’1,2 milions d’euros a l’Ajuntament de la 
Vall d’en Bas per al finançament d’obres de millora a la travessera de la C-63. 
L’acord permet la signatura d’un conveni de col·laboració, que recull, a més, el 
traspàs d’aquesta via de la Generalitat a l’Ajuntament.  
 
Adaptació de la carretera a l’entorn urbà 
 
Arran de l’entrada en servei de la variant de Sant Esteve d’en Bas (terme de la 
Vall d’en Bas), la travessera de la C-63 ha perdut la funcionalitat de carretera i 
ha adquirit el caràcter de via exclusivament urbana i, per aquest motiu, pot 
passar a integrar-se a la xarxa viària municipal. Així, s’ha previst el traspàs de 
la travessera a l’Ajuntament i l’execució de treballs de millora i adequació.   
 

 
 
El tram que es traspassarà té una longitud de prop de 2 quilòmetres, des de 
l’inici de la travessera de la C-63, fins a l’encreuament amb les carreteres C-
152 i C-153. L’Ajuntament de la Vall d’en Bas redactarà el projecte que 
detallarà els treballs d’adequació a dur a terme i licitarà i adjudicarà les obres 
corresponents. 
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El Govern aprova definitivament el Pla especial del 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
 

• El nou document actualitza i millora el Pla especial de 1994 per 
donar resposta als nous reptes de gestió 

 
• El Pla especial és l’instrument fonamental que ordena l’àmbit 

territorial del Parc Natural 
 

• L’objectiu és conservar els valors però fent-ho compatible amb 
l’aprofitament dels seus recursos i l’activitat dels seus habitants 

 
El Govern ha aprovat definitivament el nou Pla especial del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquest document revisa la normativa del Pla 
especial actualment vigent, que va ser aprovada el 1994, però que s’havia 
elaborat a finals dels anys 80. 
 
Des de l’aprovació de l’anterior pla, ha evolucionat l’experiència de gestió, la 
cartografia, el marc legal, els planejaments municipals i, en general, l’entorn 
socioeconòmic a escala comarcal. Precisament aquests canvis plantegen avui 
reptes de gestió nous i importants. A més, era necessari un nou pla per atendre 
nous requeriments com ara integrar el Parc en la xarxa europea Natura 2000, 
obtenir la Carta Europea del Turisme Sostenible als Espais Protegits, implantar 
el Conveni Europeu del Paisatge o els decisius reptes plantejats en el món 
agrari, entre d’altres.  
 
El Pla especial és l’instrument fonamental que ordena l’àmbit territorial del Parc 
Natural. El seu objectiu és conservar els valors però fent-ho compatible amb 
l’aprofitament dels seus recursos i l’activitat dels seus habitants.  
 
En aquest context, el nou pla vol actualitzar i millorar la planificació del Parc 
Natural com a peça bàsica de l’ordenació del seu territori, però amb la voluntat 
de coexistir i complementar-se amb altres figures de planejament com els plans 
d’ordenació urbanística municipal, el Pla territorial parcial de les comarques de 
Girona o el Pla d’Espais d’Interès Natural. Aquest pla té per objectius aprofundir 
en la protecció del patrimoni geològic, conservar i fer un ús sostenible de la 
biodiversitat, la qualitat dels paisatges en consonància amb un 
desenvolupament rural basat en la qualitat i millorar ambientalment i amb un 
model turístic que assumeix els principis de la Carta Europea del Turisme 
Sostenible.   
 
D’aquesta manera, per primera vegada, s’estableixen tres àrees d’influència 
més enllà dels límits del Parc que són l’àrea de protecció hidrològica, la 
connectivitat ecològica i la de risc per a la propagació d’incendis forestals. El 
paisatge també adquireix un paper especialment rellevant en la planificació i 
gestió del Parc. Així, es defineixen 23 unitats paisatgístiques que permeten 
adaptar-se, molt acuradament, a les característiques peculiars de la diversitat 
d’indrets que en conformen el territori. 
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Aquesta estructura bàsica es complementa amb la definició d’una zona que, a 
banda de considerar la diversitat dels espais agrícoles i forestals, té 
especialment en compte les zones d’alt valor ecològic. Algunes d’aquestes 
zones són les riberes fluvials, els espais periurbans, les zones específiques 
com els paratges de la Moixina, el Bosc de Tosca o Batet, i les reserves 
naturals i altres espais d’alt interès per les seves especificitats com, per 
exemple, la cinglera basàltica de Castellfollit. 
 
Cal destacar que, des de l’aprovació de l’antic Pla especial, el Parc Natural ha 
ampliat la seva superfície en més de 2.000 hectàrees, les quals no disposaven 
d’ordenació. El nou pla incorpora, per tant, aquestes ampliacions, així com les 
tres noves reserves naturals parcials i la concreció topogràfica dels nous límits 
del Parc Natural i de les reserves naturals continguts en el Decret que va ser 
objecte d’aprovació pel Govern el febrer de 2008 (Decret 41/2008). 

 
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb 28 anys d’història, és 
el primer Parc Natural creat pel Parlament de Catalunya (1982) i actualment 
comprèn territoris d’11 municipis i arriba a una superfície total de 15.309 
hectàrees. Aquest àmbit conté, a més, importants nuclis urbans, amb àrees 
d’intensa activitat econòmica, cosa que juntament amb el seu grau d’acceptació 
social, el seu paper a escala comarcal i el seu model de gestió l’han situat com 
a referent europeu entre els espais naturals protegits de caràcter humanitzat. 
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El Govern aprova el decret sobre l’acreditació del 
coneixement lingüístic del professorat de les 
universitats catalanes 
 

• El nivell de coneixement de català exigible serà el que asseguri la 
competència del professorat per participar amb adequació i 
correcció en les situacions comunicatives que requereixin les 
tasques acadèmiques 

 
• El decret també estableix l’acreditació de l’espanyol per al 

professorat estranger, i els professors que es contractin per 
impartir docència en una tercera llengua hauran d’acreditar el nivell 
suficient de coneixement en aquesta llengua 

 
• Els nous professors funcionaris i contractats hauran d’acreditar el 

nivell suficient de català. En canvi, els que ja treballen a la 
universitat hauran d’acreditar el coneixement de català només si 
volen participar en un nou procés de selecció de plaça 

 
• En queden exempts els professors visitants, els professors emèrits 

i els que desenvolupin una activitat acadèmica honorària 
 
El Govern ha aprovat avui el decret sobre l’acreditació del coneixement 
lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de 
Catalunya. Aquest decret, que ha estat informat favorablement pel Consell 
Interuniversitari de Catalunya (CIC) el novembre de 2009, té l’objectiu de 
regular el coneixement lingüístic del professorat de les universitats catalanes i, 
en especial, regula els mecanismes i les formes d’acreditació del coneixement 
del català en els processos de selecció i d’accés. 
 
El nivell de coneixement de català exigible serà el que asseguri la competència 
del professorat per participar amb adequació i correcció a les situacions 
comunicatives que requereixin les tasques acadèmiques, de manera que es 
garanteixin els drets lingüístics dels estudiants.  
 
Els mitjans d’acreditació de coneixements de català són els següents: 
 
a) El certificat de referència de nivell de suficiència de català (nivell C) de la 
Generalitat de Catalunya que estableix la normativa vigent sobre avaluació i 
certificació de coneixements de català. 
 
b) Qualsevol dels títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents al 
certificat de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
c) Els certificats de suficiència en llengua catalana expedits per la universitat 
corresponent que es consideren equivalents al certificat de suficiència de català 
de la Generalitat de Catalunya. 
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d) El certificat de coneixement suficient lingüístic docent que emetrà la 
universitat i que es podrà obtenir: rebent una formació específica organitzada 
per la universitat i superar-la, o mitjançant una avaluació a càrrec dels serveis 
lingüístics de la universitat. 
 
Altres mitjans d’acreditació del coneixement del català 
 
El coneixement suficient del català en els processos de selecció i d’accés del 
professorat també es pot acreditar amb els mitjans següents: 
 
a) Les persones aspirants que ho han fet en l’ensenyament obligatori, amb la 
presentació d’algun dels títols de l’ensenyament reglat no universitari que es 
consideren equivalents al nivell de suficiència de català, d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
b) Les persones aspirants que amb la possessió del títol exigit com a requisit 
específic de participació a la convocatòria acreditin amb la presentació d’aquest 
mateix títol que tenen el nivell de coneixement exigit o superior. 
 
c) Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos 
anteriors de selecció i d’accés de professorat per accedir a una universitat en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, 
mitjançant la presentació de la certificació que així ho acrediti. 
 
d) També es pot acreditar amb la superació d’una prova específica de 
coneixements de llengua catalana, la realització de la qual han de preveure les 
bases de les convocatòries dels processos selectius amb caràcter obligatori i 
eliminatori. La qualificació de la prova ha de ser d’apte o no apte. 
 
Els nous professors funcionaris i contractats de les universitats públiques i el 
professorat contractat de les privades hauran d’acreditar el nivell suficient de 
català, tenint en compte l’autonomia de les universitats per a la selecció, 
formació i promoció del professorat. En canvi, els que ja treballen a la 
universitat hauran d’acreditar el coneixement de català només si volen 
participar en un nou procés de selecció de plaça. 
D’altra banda, el decret ha fixat com a exempcions els professors visitants, els 
professors emèrits i els que desenvolupin una activitat acadèmica honorària de 
les universitats públiques, així com el professorat de categories anàlogues a 
aquestes que les universitats privades determinin. 
 
Les universitats, d’acord amb la seva normativa interna, poden eximir el 
professorat de l’acreditació del requisit del coneixement del català, en funció de 
la temporalitat o de les característiques específiques de les tasques 
acadèmiques vinculades només a la recerca o a la docència en terceres 
llengües.  
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La Llei d’universitats 
 
La primera finalitat del decret d’acreditació del coneixement lingüístic del 
professorat de les universitats catalanes és complir el contingut de l’article 6.4 
de la Llei d’universitats de Catalunya (LUC), aprovada pel Parlament de 
Catalunya l’any 2003. 
 
En aquest sentit, el nou decret té en compte les finalitats següents: 
 

- garantir el coneixement suficient del català per part del professorat 
universitari 

- assolir la generalització del coneixement suficient de la llengua catalana 
entre el professorat 

- establir el coneixement lingüístic com un requisit i no merament com un 
mèrit a valorar en el moment de la selecció 

- homogeneïtzar els procediments i formes d’acreditació del coneixement 
del català en els processos de selecció i d’accés del professorat 
universitari 

- establir criteris addicionals homogenis de flexibilització de l’acreditació 
lingüística del professorat 

- garantir els drets de l’estudiantat universitari a rebre l’ensenyament en 
català i ser atesos en aquesta llengua 

- reconèixer un marge d’actuació a cada universitat, d’acord amb 
l’autonomia universitària 

- garantir el coneixement suficient de terceres llengües per part del 
professorat que fa docència en aquestes llengües 

- establir com a mèrit el coneixement lingüístic de l’occità 
 
Facilitats per a l’acreditació lingüística i recursos formatius 
 
Des de l’any 1998, les universitats públiques de Catalunya participen en la 
Comissió Interuniversitària de Formació de Llengua Catalana (CIFOLC), que 
s’encarrega de preparar les proves per a l’obtenció de l’acreditació lingüística. 
La comissió, formada també des d’aquest any 2010 per les universitats 
privades, en garanteix l’homogeneïtat. Des del 2004 es realitza una prova 
especial i diferenciada per al personal docent i investigador que condueix a un 
certificat oficial.  
 
En el marc d’aquesta Comissió ja s’han examinat uns 2.000 professors, amb un 
percentatge d’èxit que va entre un 80% i un 90%, segons la universitat. Tota la 
formació per obtenir aquest títol és gratuïta. 
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Les fundacions hauran d’incloure els convenis signats 
amb altres entitats dins la memòria anual que es 
presenta al Protectorat  
 

• El Govern amplia el contingut de les memòries que les 
fundacions i associacions declarades d’utilitat pública presenten 
anualment al Protectorat de Fundacions 

 
• Hauran d’identificar qualsevol entitat subvencionadora, 

determinar els criteris de selecció dels beneficiaris i els ajuts de 
persones jurídiques 

 
 
El Govern ha aprovat avui una modificació del Pla de comptabilitat de les 
fundacions i associacions declarades d’utilitat pública subjectes a la legislació 
de la Generalitat de Catalunya, que regula els continguts dels comptes anuals 
que aquestes entitats presenten al Protectorat de Fundacions.  
 
El text aprovat avui, que modifica el Decret de l’any 2008, amplia el contingut 
de la memòria que es recull en els comptes anuals de les fundacions.  
 
Principals novetats 
 
Entre les modificacions que es contemplen dins del nou text i que afecten a la 
memòria normal, la memòria abreujada i la memòria simplificada destaquen:  
 

• L’obligatorietat de presentar una relació dels convenis signats amb 
altres entitats, així com els criteris amb què les fundacions i 
associacions d’utilitat pública escullen els destinataris de les seves 
activitats. També hauran de detallar els ajuts de persones jurídiques,  
la publicitat d’aquests i la destinació final dels recursos. 

 
• En la memòria s’hauran d’identificar les entitats públiques 

subvencionadores, per tal de poder maximitzar el control efectiu de la 
destinació dels recursos públics.  

 
• També s’han de concretar els bens de l’immobilitzat que provoquen 

increments o decrements del seu patrimoni. Això permetrà que 
qualsevol persona tingui un millor coneixement dels bens que afecten 
directament a la finalitat de la fundació o associació i dels bens 
destinats a l’obtenció de rendes. 

 
La  memòria completa, amplia i comenta la informació inclosa en els altres 
documents que integren els comptes anuals, i constitueix un instrument bàsic 
per conèixer l’evolució patrimonial i financera d’aquestes entitats. Aquestes 
novetats volen donar resposta a la necessitat de conèixer determinats aspectes 
rellevants de les fundacions que no es contemplaven en el text aprovat l’any 
2008.  
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El Protectorat de Fundacions 
 
L’aportació de les noves dades permetrà al Protectorat de Fundacions exercir 
les funcions de garant del desenvolupament correcte del dret de Fundació 
d’una manera més efectiva i eficient i al mateix temps, possibilitarà que les 
persones que s’interessin pel funcionament d’aquestes entitats tinguin una visió 
més complerta de les seves activitats. Una de les funcions del Protectorat de 
Fundacions, que depèn de la direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del 
departament de Justícia, és vetllar pel compliment de les obligacions legals i 
estatutàries de les fundacions, mitjançant la verificació dels seus comptes 
anuals . 
 
Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i Estatut d’Autonomia 
 
D’acord amb el que estableix l’article 333-12 del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i aprovat per la Llei 4/2008 de 24 
d’abril, els comptes anuals de les fundacions són públics.  
 
D’acord amb l’article 118 de l’Estatut d’Autonomia, la Generalitat de Catalunya 
té competència exclusiva en matèria d’associacions i fundacions que 
compleixen les seves  funcions majoritàriament a Catalunya.   
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El Govern crea la xarxa IDAT de serveis d'informació, 
difusió, dinamització i atenció turística de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui la creació de la Xarxa de Serveis d’Informació, 
Difusió i Atenció Turística de Catalunya. Són uns nous serveis d’informació 
turística que s’emmarquen en el model turístic impulsat per la Generalitat, que 
aposta per fer de Catalunya una destinació turística integral de qualitat. 

A través del disseny d’una autèntica xarxa d’equipaments i instal·lacions, l’IDAT 
posa en mans dels visitants un ventall de serveis que l’orienten i aproximen al 
coneixement i gaudiment dels recursos i valors turístics del nostre país i li 
donen suport en el seu viatge o estada itinerant.  
 
Els serveis de la Xarxa IDAT són de tres tipus:  
 

 Servei d’Informació turística: consisteix a facilitar informació relativa a 
l’oferta i els recursos turístics de Catalunya, com a destinació turística integral, 
així com de l’àmbit territorial de referència de l’equipament. 
 

 Servei de Difusió turística: consisteix en l’activitat de personalitzar la 
informació turística i donar a conèixer al visitant els recursos, productes i 
serveis turístics que li puguin resultar més atractius i comercialitzar-ne 
productes i serveis relacionats i d’interès per al visitant. 

  
 Servei d’Atenció turística: els equipaments adscrits a la Xarxa IDAT han de 

prestar un servei d’atenció a la persona viatgera consistent, com a mínim, a 
disposar de la informació d’utilitat a la persona visitant en “trànsit”, com ara la 
relativa a l’accés a serveis públics diversos, la seguretat ciutadana, la mobilitat o 
els drets del consumidor. 

 
Els serveis IDAT es presten en equipaments i instal·lacions d’escala, tipologia, 
funció i intensitat diverses. Aquests equipaments s’estructuren i relacionen en 
Xarxa (IDAT), sota la coordinació, tutela i control de la Generalitat de 
Catalunya, amb independència de la titularitat pública o privada de 
l’equipament. 
 
Tipologia d’equipaments i instal·lacions: 

 
1. La senyalització turística: la nova normativa consolida un sistema de 
senyalització específicament turístic i determina els criteris per a la seva 
implementació, així com la incorporació de paràmetres d’ús turístic en el 
disseny, distribució i instal·lació dels sistemes de senyalització general.  

 
2. Els Centres d’Acollida Turística (CAT): són equipaments turístics 
tematitzats de nova creació (en l’actualitat hi ha 4 centres en funcionament i 
6 en execució) d’informació, promoció i comercialització de productes, 
serveis i oferta turística diversa creada al voltant del patrimoni històric o 
cultural català.  
Els CAT són espais multiservei i d’acollida de visitants, totalment 
accessibles, amb imatge corporativa pròpia i projecte arquitectònic unitari. 
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3. Les Oficines de Turisme: el decret reconeix les oficines com a 
equipaments turístics d’informació, difusió i comercialització de productes, 
serveis i oferta turística diversa creada al voltant dels recursos turístics del 
seu àmbit territorial de referència. La nova reglamentació classifica les 
Oficines de Turisme en tres categories (1a, 2a i 3a categoria), en funció de 
les característiques dels equipaments i els estàndards i nivell dels serveis 
que s’hi presten.  

 
Finalment, el nou decret preveu l’ús i la comercialització, tant en aquests espais 
com en establiments externs, de béns i productes amb la marca registrada 
“CAT” que ajudin a difondre una imatge pròpia de país, sota la supervisió de la 
Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. 



          

 

Acords de Govern . 14.09.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

27 

El Govern delega les competències en matèria de 
consum al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça  
 
El Govern ha aprovat avui la delegació de competències en matèria de consum 
al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, que se suma a les 26 comarques 
catalanes que ja exerceixen funcions en aquest àmbit.  
 
Amb aquesta nova delegació de competències el pressupost que l’Agència 
Catalana del Consum (ACC) transfereix a les comarques per a les polítiques de 
consum el 2010 ascendeix a 1.429.571,92 euros, xifra que representa un 
increment del 26% respecte a l’any 2007. 
 
El Consell Comarcal podrà tramitar les reclamacions a través de l’arbitratge, 
realitzar actuacions inspectores i sessions d’informació, formació i educació, a 
més d’informar i formar les persones consumidores i oferir els serveis de 
mediació.  
 
Actualment, els consells comarcals amb competències delegades en matèria 
de consum són: Alt Camp, Alt Empordà, Alt Penedès, Alt Urgell, Anoia, Bages, 
Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Penedès, Berguedà, Conca de 
Barberà, La Garrotxa, Montsià, Osona, Pla de l’Estany, Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, Pla d’Urgell, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, Selva, Solsonès, Terra 
Alta i Conselh Generau d’Aran, que les té transferides.  
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Altres Acords del Govern 
 
Subvenció a la Fundació La Roda d’Accions Culturals i del Lleure 
El Govern ha aprovat una subvenció de 485.000 euros a la Fundació Privada 
La Roda d’Accions Culturals i del Lleure, per al desenvolupament de les seves 
activitats durant el 2010. Entre aquestes activitats destaquen “La Roda als 
Barris”, un projecte d’integració sociocultural en els barris, a través 
d’espectacles familiars i tallers lúdics i formatius, i 20 espectacles familiars i 60 
tallers i jocs, que giren entorn a la sensibilització cap a les persones amb 
discapacitats físiques, psíquiques i sensorials. Aquesta fundació és una entitat 
del tercer sector de l’àmbit cultural classificada com a fundació benèfica de 
tipus cultural. Té com a finalitat la promoció d’activitats culturals i de lleure arreu 
de Catalunya mitjançant espectacles educatius, formatius i d’oci vinculats al 
foment de les tradicions i la cultura popular. 
 
Concessió definitiva de ràdio privada a la Seu d’Urgell 
El Govern ha acordat atorgar a Ens de Comunicacions, SL, la concessió 
definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones 
mètriques amb modulació de freqüència a la Seu d’Urgell.  
 
Ens de Comunicacions, SL ja disposava des de 1991 de la concessió 
provisional d’una emissora de freqüència modulada. Després de l’aprovació del 
projecte tècnic de l’emissora i de la inspecció tècnica de les instal·lacions, el 
Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió.  
 


