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El Govern, a través de l’ICF, destinarà més de 2.200 
milions d’euros a reactivar l’economia catalana amb 
noves línies de crèdit a les empreses 
 

• El Consell Executiu dóna llum verd al Pla d’Activitat Creditícia de 
l’ICF 

 
El Govern ha donat llum verd al Pla d’Activitat Creditícia de l’Institut Català de 
Finances (ICF), que destinarà més de 2.200 milions d’euros a les empreses 
catalanes a través de noves línies de crèdit i finançament. El pla té com a 
objectiu prioritari contribuir a la recuperació econòmica del país i facilitar 
l’accés al crèdit a les petites i mitjanes empreses amb activitat a Catalunya.  
 
El Govern, a través de l’ICF i el grup d’empreses vinculades a l’organisme 
(ICF Hòlding, IFEM, ICF) obrirà tres línies de crèdit i finançament. En primer 
lloc, s’obren línies de crèdit per impulsar la inversió de les empreses catalanes 
que estan fent un esforç significatiu per millorar la seva competitivitat a través 
de processos d’internacionalització, innovació, eficiència energètica i foment 
de l’ocupació i la formació. En segon lloc, línies de capitalització per millorar la 
solvència de les empreses. I, finalment, línies d’avals per facilitar l’increment 
del finançament del capital circulant. 
 
Les línies de finançament es gestionaran conjuntament amb la resta d’entitats 
financeres (ICO, bancs i caixes), per tal de potenciar i incrementar l’import 
total de finançament que es posarà a disposició de les empreses. 
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El Govern aprova un pla de suport tècnic per ajudar 
els ramaders a adequar les seves instal·lacions a la 
normativa de benestar animal  
 

• Només el 20% de les explotacions han adaptat ja les seves 
instal·lacions a la normativa que entra en vigor l’1 de gener de 
2012 

 
El Govern ha aprovat un pla de suport tècnic per ajudar els ramaders a 
adequar les seves instal·lacions a la normativa europea de benestar animal. 
Mitjançant aquest pla el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural oferirà assessorament tècnic individualitzat als 
titulars de les explotacions ramaderes que ja disposen dels corresponents  
plans de viabilitat  per adaptar les seves instal·lacions als requeriments de la 
normativa de benestar animal, que entra en vigor el proper 1 de gener de 
2012 per al sector avícola, i un any després per al sector de les explotacions 
de porcí. 
 
Aquest suport es realitzarà a través de la Direcció General d’Agricultura i 
Ramaderia i de la xarxa d’Oficines comarcals i serveis territorials per tal de fer 
el seguiment de l’aplicació dels plans de viabilitat de cada explotació 
ramadera. 
 
El Govern recorda la necessitat urgent al sector d’adequar les explotacions als 
requeriments de la normativa i és en aquest sentit que  s’ha adreçat a la 
Federació Avícola Catalana per reforçar els instruments de comunicació i 
difusió per tal de recordar al sector la necessitat i importància d’adaptar-se a la 
nova normativa de sanitat animal. 
 
Aquesta mesura s’afegeix a altres mesures de suport previstes com la línia de 
crèdits a través de l’Institut Català de Crèdit Agrari. 
 
En concret, aquesta línia serà de 10.000.000 euros i anirà destinada a titulars 
d’explotacions ramaderes ubicades a Catalunya. L’import de cada préstec en 
les explotacions avícoles serà com a màxim de 750.000 euros i serà a interès 
0. La línia estarà oberta especialment per aquestes  explotacions però també 
hi podran accedir les explotacions de porcí.  
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El Govern garanteix la campanya d’estiu de prevenció 
d’incendis forestals 
 

• Autoritza la contractació de 125 treballadors temporals que 
reforçaran la campanya de prevenció de focs, els treballs en 
espais naturals de protecció especial i la gestió d’activitats de 
caça i pesca 

 
El Govern de la Generalitat ha autoritzat avui el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a contractar 125 treballadors 
per a la campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals, la realització de 
treballs en espais naturals de protecció especial i la gestió d’activitats 
cinegètiques i piscícoles durant els mesos d’estiu. El Consell Executiu ha 
aprovat una modificació de les limitacions fixades en matèria de despeses de 
personal del decret que estableix els criteris d’aplicació de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat. 
 
Concretament, el Govern ha autoritzat la contractació de 54 treballadors per la 
campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals, que donaran suport als 
agents rurals de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat en la seva 
tasca de vigilància activa durant els mesos d’estiu en la lluita i prevenció de 
focs. En segon lloc, ha autoritzat a contractar 55 treballadors temporals que 
faran tasques de suport als espais naturals de protecció especial, com facilitar 
informació als visitants dels parcs, condicionar les àrees d’accés públic i 
mantenir i protegir les zones de major valor natural durant els períodes de 
màxima assistència de públic. Finalment, el Govern ha donat llum verd a la 
contractació de 16 persones que reforçaran els treballs de gestió de les 
reserves nacionals de caça controlada, els refugis de pesca i les activitats 
cinegètiques i piscícoles en general. 
 
Amb aquest acord l’Executiu garanteix el funcionament de tres projectes 
d’interès general i social que van dirigits a la protecció dels espais naturals, 
l’augment de la biodiversitat i la protecció de l’equilibri dels hàbitats naturals. 
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El Govern aprova la creació del Consell Nacional i de 
la Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia  
 

• La creació dels dos organismes garanteix la representació de tots 
els agents que intervenen en la gestió del patrimoni arqueològic i 
paleontològic 

 
• Els dos òrgans facilitaran una major coordinació de les 

institucions i els agents que intervenen en la presa de decisions 
que poden afectar el patrimoni arqueològic i paleontològic 

 
• La creació d’aquests dos òrgans té el seu origen el Pla Integral per 

a l’Arqueologia a Catalunya (PIACAT)  
 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret pel qual es crea el Consell Nacional 
d’Arqueologia i Paleontologia i la Comissió de Recerca d’Arqueologia i 
Paleontologia, que tenen per objectiu aconseguir una major presència i 
coordinació de les entitats i institucions de l’àmbit de l’arqueologia i la 
paleontologia i garantir més consens en la presa de decisions en aquests 
àmbits.  
 
El Decret té el seu origen en el Pla Integral per a l’Arqueologia a Catalunya 
(PIACAT), que es va elaborar amb la participació de 150 representants del 
sector organitzats en onze taules de treball. El PIACAT va suposar l’anàlisi en 
profunditat de l’estructura del sector de l’arqueologia catalana i de la seva 
gestió. En les conclusions, a més de destacar la necessitat de coordinar els 
agents que hi intervenen, es defineixen mecanismes per millorar-ne la gestió, 
un dels quals és la creació del Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia i 
de la Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia. 
 
Els dos nous òrgans tenen la capacitat de proposar les mesures per a la 
protecció, conservació, recerca i difusió del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. El Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia és l’òrgan que 
assessorarà l’Administració a l’hora d’implementar actuacions que incideixin 
sobre el patrimoni arqueològic. De la seva banda, la Comissió de Recerca 
d’Arqueologia i Paleontologia serà l’organisme que assessorarà el 
Departament de Cultura en matèria de recerca i vetllarà perquè la recerca que 
es fa des de diferents organismes i institucions respongui a les prioritats del 
país. 
 
Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia 
 
Amb la creació del Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia se 
suprimeix la Comissió Assessora del Servei d’Arqueologia, un òrgan creat el 
1990 amb unes funcions centrades en l’assessorament i composta per 
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persones de reconegut prestigi científic. La comissió no permet donar 
resposta als canvis produïts en les aplicacions pràctiques de l’arqueologia en 
les últimes dècades ja que s’han incrementat els agents que intervenen en les 
actuacions sobre patrimoni arqueològic des de la planificació urbanística, la 
protecció, l’estudi, la conservació i la difusió.  
 
Per tal d’adaptar-se a la nova realitat i garantir una major coordinació entre 
l’Administració i els agents que intervenen en matèria de patrimoni arqueològic 
el Govern crea el Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia que es 
configura com un òrgan amb capacitat per proposar accions per a la protecció 
i difusió del patrimoni arqueològic a més d’assessorar l’Administració de la 
Generalitat en relació a polítiques i actuacions que tinguin incidència en els 
àmbits de l’arqueologia i la paleontologia. 
 
El Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia s’adscriu a la Direcció 
General de Patrimoni Cultural. La seva composició garanteix que hi són 
representats tots els agents i sectors que intervenen en les actuacions 
arqueològiques. Així, a més de l’Administració de la Generalitat, hi són 
representades entitats municipalistes, representants dels museus, universitats, 
instituts de recerca, associacions d’arqueòlegs i paleontòlegs, empreses del 
sector, i representants de promotores (públiques i privades).  
 
Les funcions del Consell són: 
 

- Assessorar la direcció general competent en matèria de patrimoni 
cultural en l’exercici de les seves funcions. 

- Emetre informe sobre les sol·licituds d’autorització d’intervencions 
arqueològiques i paleontològiques en el marc d’un projecte 
d’investigació.  

- Emetre informe sobre els projectes de disposicions en matèria 
d’arqueologia i paleontologia que siguin promoguts pel departament 
competent en matèria de cultura. 

- Emetre informe sobre els plans o programes del departament 
competent en matèria de cultura sobre patrimoni arqueològic i 
paleontològic. 

- Proposar a la direcció general competent en matèria de patrimoni 
cultural  les accions que consideri convenients per a la protecció i la 
difusió del patrimoni arqueològic i paleontològic.  

- Elaborar un informe anual sobre l’estat del patrimoni arqueològic i 
paleontològic a Catalunya. 

- Aprovar el seu reglament de règim intern.  
- Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li encomani el departament 

competent en matèria de cultura. 
 
Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia 
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La Comissió neix amb l’objectiu d’establir canals amb les entitats i organismes 
que fan recerca en aquests camps i assessorar el Departament de Cultura en 
aquests temes. En aquest sentit, la Comissió orientarà la recerca general per 
tal que responguin a les necessitats del país. 
 
La Comissió està formada per representants de l’Administració de la 
Generalitat, instituts de recerca, associacions d’arqueòlegs, museus i 
universitats que tenen grups de recerca estables. L’òrgan s’adscriu a la 
Direcció General de Patrimoni Cultural  i té per funcions: 

- Assessorar el departament competent en matèria de cultura respecte 
de les polítiques i les estratègies en l’àmbit de la recerca en 
arqueologia i paleontologia.   

- Vetllar per tal que el disseny i la implementació de les polítiques i 
estratègies de recerca definides pel departament es realitzin d’acord 
amb processos que en garanteixin l'eficiència, l'eficàcia i l'impacte 
desitjat. 

- Emetre informe sobre els plans de recerca abans de la seva aprovació.  
- Formular propostes i recomanacions sobre la recerca en arqueologia i 

paleontologia.  
- Avaluar l'evolució del sistema de recerca en l’àmbit de l’arqueologia i la 

paleontologia a Catalunya i la implementació de les polítiques de 
recerca, i emetre els informes corresponents, per encàrrec del 
departament o per iniciativa pròpia.  

- Aprovar el seu reglament de règim intern.  
- Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomani el departament. 
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Altres Acords del Govern 
 
El Govern aprova dues subvencions per a la Fira de teatre al carrer de 
Tàrrega i la Fundació Privada Taller de Músics 
 
El Govern de la Generalitat subvencionarà amb 521.600 euros l'organització 
de la 31a edició de la Fira de teatre al carrer de Tàrrega, el mercat de les arts 
escèniques més important del sud d'Europa, que anualment reuneix al voltant 
de 800 professionals. El Consell Executiu ha autoritzat avui l'Institut Català de 
les Indústries Culturals a atorgar la subvenció a través d'un conveni anual de 
col·laboració amb el Patronat Municipal Fira de teatre al carrer de Tàrrega. A 
banda de la Generalitat, l'Ajuntament de Lleida, la Diputació i el Ministeri de 
Cultura també col·laboren en l'organització de la fira, creada el 1981. 
 
D'altra banda, el Govern ha autoritzat l'ICIC a atorgar una subvenció de 
475.000 euros a la Fundació Privada Taller de Músics per a la realització dels 
projectes anuals de l'entitat, com cicles i festivals de música, gires o activitats 
extraescolars. L'ajut també es concedirà a través de la signatura d'un conveni 
anual de col·laboració entre l'ICIC i la Fundació. El Ministeri de Cultura, 
l'Ajuntament de Barcelona, el Districte de Ciutat Vella i la Diputació de 
Barcelona també financen l'activitat de l'entitat. 
 


