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El Govern aprova tres projectes de llei per aconseguir 
una regulació més àgil i una administració més 
eficient que ajudin a impulsar l’economia 
 

• El Consell Executiu ha aprovat els projectes de llei de simplificació 
i millora de regulació; d’agilitat i reestructuració administrativa, i 
de promoció de l’activitat econòmica 
 

• Les mesures han de contribuir a la reactivació econòmica del país, 
que és un dels objectius prioritaris de l’Executiu, fixat en el Pla de 
Govern 2011-2014 

 
El Govern de la Generalitat ha donat llum verd avui als tres projectes de llei en 
què s’ha dividit l’anomenada llei òmnibus i que té com a objectiu simplificar  
l’Administració de la Generalitat, aprimar la legislació i agilitzar i reduir els 
tràmits administratius per tal de contribuir a la reactivació econòmica del país, 
objectiu prioritari fixat en el Pla de Govern 2011-2014. 
 
En la reunió d’aquest matí el Consell Executiu ha aprovat el Projecte de llei de 
simplificació i millora de regulació; el d’agilitat i reestructuració administrativa, i 
el de promoció de l’activitat econòmica. Atenent les peticions dels grups 
parlamentaris, el Govern va acordar la setmana passada tramitar la norma en 
tres parts per tal de facilitar-ne la negociació.  
 
 
Projecte de llei de simplificació i millora de regulació 
 
El Projecte de llei de simplificació i millora de regulació té com a objectiu reduir 
i clarificar la legislació vigent, per fer front així a la confusió generada per la 
proliferació normativa dels últims anys que fins i tot en molts casos havia 
suposat també la superposició d’òrgans i funcions en diverses branques de 
l’activitat administrativa. Amb aquesta finalitat el projecte introdueix mesures 
per agilitzar tràmits i processos que permetin assolir una administració pública 
eficaç, transparent i àgil, al servei de la ciutadania. 
 
Proposa una doble simplificació administrativa i normativa. Es tracta de reduir 
els tràmits innecessaris i simplificar els procediments per facilitar l’activitat 
empresarial.  
 
El projecte modifica 30 lleis i 2 decrets d’un total de 8 àmbits. 
 

• Agroambiental. Conté mesures que afecten el medi ambient, l’aigua, 
la qualitat agroalimentària i el medi natural, entre d’altres. Es permet la 
circulació motoritzada per les pistes i els camins delimitats en xarxes o 
itineraris establerts pel Departament competent en matèria de medi 
natural i que podran tenir una amplada inferior a 4 metres. També en 
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aquest àmbit se suprimeix l’Ens d’Abastament d’Aigua, les funcions del 
qual seran exercides per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
 

• Cultural i de l’esport. Se simplifiquen els procediments per a la 
declaració de festes d’interès nacional o per al reconeixement de les 
federacions esportives (se suprimeix l’informe previ de la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya) i es precisen els supòsits en 
què cal assegurança per a la pràctica de l’esport. 
 

• Dret privat. Modifica el llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i a la família. Estableix que en cas d’incapacitat l’apoderat 
no haurà de demanar l’autorització judicial necessària actualment per 
realitzar els actes considerats de major transcendència econòmica 
(venda d’immobles, arrendaments superiors a 15 anys...). 
 

• Econòmic. Estableix la presentació de comunicació prèvia per 
organitzar fires i exposicions; redueix càrregues administratives i 
documentals a les cooperatives, i suprimeix l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial; entre d’altres. S’eliminen les modificacions 
previstes en relació amb les inspeccions tècniques de vehicles (ITV). 
 

• Seguretat. La norma reconeix al personal de seguretat privada la 
condició d’agent de l’autoritat com a col·laborador dels cossos policials 
de Catalunya quan presti servei en infraestructures de transport públic 
al país. També estableix la reorganització del Centre de Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 o la formació del personal responsable del 
control d’accés i d’aforament dels establiments oberts al públic en 
centres homologats, una reivindicació històrica del sector. 
 

• Sociosanitari. Inclou modificacions en l’àmbit de la joventut, els 
serveis socials o el farmacèutic. Estableix els criteris per a la 
instal·lació i el trasllat d’establiments farmacèutics i suprimeix el 
Consell de Coordinació de Benestar Social, les funcions del qual 
assumeix el Consell General de Serveis Socials. S’afegeixen noves 
modalitats d’infraccions lleus, greus i molt greus per a una major 
protecció dels infants i adolescents. També preveu mesures de suport 
al retorn dels catalans emigrats. 
 

• Territori. Es facilita l’inici d’activitats en el domini portuari mitjançant 
comunicació prèvia, sempre que no impliqui un ús privatiu del domini i 
la seva durada no excedeixi un mes. També s’inclou com a infracció 
l’incompliment per part de les empreses ferroviàries dels acords 
signats amb l’Administració. Serà greu quan es vegin afectades la 
freqüència i la regularitat del servei provocant interrupcions i retards 
significatius. 
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• Procediment administratiu. Modifica la Llei de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya amb 
l’objectiu de millorar tècnicament la regulació d’alguns articles com els 
que fan referència a la declaració responsable i la comunicació prèvia. 

 
 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa 
 
El Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa té com a finalitat 
clarificar i simplificar les estructures administratives; promoure una 
administració pública que atengui amb agilitat i eficàcia els requeriments de la 
ciutadania i les empreses, sense generar costos innecessaris o 
desproporcionats. El projecte proposa modificar 32 lleis i 2 decrets. Preveu la 
supressió d’organismes i una àmplia reordenació administrativa que suposa la 
simplificació dels òrgans col·legiats o de direcció; l’ampliació de funcions 
d’organismes que assumeixen la d’altres que desapareixen, la concreció i la 
reordenació de funcions; o la creació de nous organismes, amb l’objectiu de 
simplificar i racionalitzar l’estructura administrativa. 
 

• Supressió d’organismes i entitats. El projecte preveu la dissolució de 
6 organismes i entitats per tal de racionalitzar l’estructura pública. D’una 
banda, se suprimeix el Consell Català de Foment de la Pau, les 
funcions dels quals seran assumides pel Consell Assessor 
Internacional de l’Institut Català Internacional per la Pau. D’altra banda, 
es dissolen dues entitats de l’àmbit industrial: el Laboratori General 
d’Assaigs i Investigació i l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil, 
les funcions dels quals serà assumides pel Departament d’Empresa i 
Ocupació. També es preveu la supressió de l’Agència Catalana de 
l’Esport i de les societats Viatges de Muntanya S.A. i Remodelacions 
Urbanes S.A. 

 
• Organització. El projecte preveu una àmplia reordenació 

administrativa, tant a nivell orgànic com funcional, que afecta una 
trentena d’organismes. En l’àmbit cultural destaca la modificació de les 
lleis que regulen el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 
i la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que recuperen la seva 
personalitat jurídica. El primer torna a ser entitat de dret públic sotmesa 
al dret privat i recupera els informes preceptius sobre avantprojectes de 
llei i sobre responsables d’equipaments culturals. També es regulen les 
funcions i la composició del consell plenari, que passa d’11 a 5 
membres. La ILC també recupera la personalitat jurídica i torna a ser 
entitat autònoma. Recupera així alguna de les funcions executives com 
definir i avaluar línies de suport, difusió i foment relacionades amb el fet 
literari. 
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• Nous organismes. El projecte de llei preveu la creació de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural amb l’objectiu de concentrar en un únic 
organisme funcions i competències distribuïdes en diferents ens 
públics. L’Agència assumirà la gestió del patrimoni cultural de la 
Generalitat i gestionarà el Museu d’Arqueologia de Catalunya; el Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona; el Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya; el Museu d’Història de Catalunya; el Museu d’Art 
de Girona, i el Centre de Restauració de Béns Mobles. En aquest 
capítol el projecte de llei també incorpora la regulació completa de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, organisme que executa les 
polítiques de la Generalitat en el àmbits de la innovació, la transferència 
tecnològica, la internacionalització, el foment i la captació d’inversions a 
Catalunya i la millora de la productivitat de l’empresa catalana. 

 
 
Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica 
 
La reactivació de l’activitat econòmica i la creació d’ocupació és un objectiu 
prioritari del Govern per a aquesta legislatura, tal com recull el Pla de Govern 
2011-2014. En aquest sentit, a través d’una regulació més clara i d’una 
simplificació en la tramitació, el projecte de promoció de l’activitat econòmica  
té com a finalitat ajudar a desenvolupar l’activitat empresarial al país i impulsar 
diferents sectors productius del teixit català especialment castigats per la crisi.   
 
Modifica un total de 12 lleis i 4 decrets de 4 àmbits diferents: 
 

• Mediambiental. Per facilitar l’activitat del sector ramader, s’estableix 
amb caràcter general el règim de comunicació prèvia per a les 
instal·lacions de petita dimensió. Aquest mateix règim, en lloc de 
l’autorització, s’estableix també en el cas de la recollida i el transport de 
residus. Altres mesures són la simplificació del procediment i dels 
requisits d’atorgament de llicència ambiental o l’ampliació en 2 anys del 
termini perquè empreses i administracions s’adaptin a les normes 
d’enllumenat exterior establertes per llei. 

 
• Econòmic. Es modifica la Llei de turisme de Catalunya amb l’objectiu 

de millorar els establiments, facilitar la diversificació del sector i 
desestacionalitzar els recursos turístics. Així, s’inclouen a la Llei de 
turisme els habitatges d’ús turístic, fins ara regulats per la Llei 
d’habitatge, que requeriran comunicació prèvia d’inici d’activitat davant 
l’ajuntament corresponent i passaran a denominar-se habitatges amb 
activitats econòmiques. D’altra banda, se simplifica el procediment per 
a l’inici d’activitat de les empreses turístiques (un cop habilitades 
s’inclouran d’ofici al Registre de Turisme de la Generalitat). En el 
terreny comercial, es modifica la Llei d’horaris comercials, que permet 
prorrogar les excepcions de municipi turístic amb la presentació d’una 
declaració responsable, sempre que continuïn vigents els requisits que 
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van determinar la qualificació com a municipi turístic. Possibilita també 
la llicència d’establiments comercials mitjans en nuclis de més de 5.000 
habitants i de grans establiments comercials en els de més de 50.000 
habitants i es permet l’obertura de nous comerços a la perifèria de les 
zones urbanes (zones logístiques, centres d’innovació tecnològica i de 
disseny...). En el capítol econòmic s’hi incorporen també més garanties 
per al consumidor a través de la modificació del Codi de consum de 
Catalunya. 

 
• Sanitari. Modifica la Llei de prevenció i assistència en matèria de 

substàncies que poden generar dependència. Es concreten els supòsits 
de promoció de begudes alcohòliques des del punt de vista del consum 
responsable. 

 
• Territori. En primer lloc, liberalitza el mercat del transport interurbà de 

viatgers. S’estipula que el termini màxim de la concessió serà de 10 
anys prorrogables en la meitat (anteriorment la pròrroga podia arribar 
als 25 anys) i s’eliminen les concessions de serveis zonals (es podran 
fe concessions de serveis regulars interurbans amb recorreguts 
coincidents i reiteració d’horaris a les rodalies de les grans poblacions). 
En segon lloc, aquest capítol inclou una important modificació de la Llei 
del dret a l’habitatge amb la finalitat d’impulsar el sector immobiliari. 
Així, es facilita l’accés als habitatges de protecció oficial (es redueix el 
termini de qualificació) i es flexibilitzen els requisits en edificis de nova 
construcció (supressió de l’informe preceptiu sobre determinacions del 
pla urbanístic). 
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El Govern aprova una línia de finançament de 40 
milions d’euros per al sector de l’automoció 
 

• ACC1Ó aportarà els recursos, que tenen com a objectiu reactivar 
dues indústries estratègiques per al creixement econòmic del país 

 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui una línia de préstecs directes en 
condicions preferents per al sector de l’automoció per un import de 40 milions 
d’euros amb l’objectiu de reactivar un àmbit considerat estratègic per al 
creixement econòmic del país. L’agència de suport per a la competitivitat de 
l’empresa catalana, ACC1Ó, serà l’encarregada d’aportar els recursos i 
determinar l’elegibilitat dels préstecs, que formalitzarà l’Institut Català de 
Finances (ICF). 
 
La línia de préstecs neix amb l’objectiu de finançar inversions orientades a 
desenvolupar nous models de vehicles que amb els avenços tecnològics i les 
millores mediambientals en l’àmbit de les emissions garanteixin la presència a 
Catalunya d’empreses fabricants i de la indústria auxiliar 
 
El termini d’amortització dels préstecs serà de 15 anys com a màxim, amb la 
possibilitat d’una carència de 5 anys, per tal que sigui una realitat la 
implantació de les noves tecnologies i la recerca aplicada als nous models 
llançats al mercat.  
 
El sector automobilístic representa un 7,5% del PIB de Catalunya i el 25% del 
conjunt de l’Estat espanyol. Genera 50.000 llocs de treball directes i 110.000 
d’indirectes. En matèria de recerca i desenvolupament, les empreses 
catalanes del sector concentren el 44% del total de la despesa espanyola  
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El Govern aprova el Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat 
 

• Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels malalts crònics i 
del seu entorn familiar, integra de forma pionera els serveis 
sanitaris i de benestar social 

 
• El 74% de la població adulta catalana té alguna malaltia crònica i 

140.000 persones pateixen, a més, dependència 
 
El Govern ha aprovat el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat, que té 
com a finalitat millorar l’atenció i la qualitat de vida de les persones que 
pateixen malalties cròniques, com la diabetis, la hipertensió, les insuficiències 
cardíaques i respiratòries, les demències o l’artrosi, entre d’altres. Liderat pels 
departaments de Salut i de Benestar Social i Família, coordinarà els serveis 
sanitaris i de benestar social en una iniciativa pionera que pretén incorporar la 
família i l’entorn dels malalts en el seu tractament i evolució. 
 
La cronicitat és un dels problemes prioritaris de salut a Catalunya que fa 
necessari desenvolupar estratègies globals, coordinades i integrades al 
sistema sanitari. De fet, un dels reptes sociosanitaris més importants del país 
és abordar l’augment progressiu de les malalties cròniques, la discapacitat i 
les limitacions per realitzar les activitats de la vida quotidiana. Actualment el 
74% de la població adulta de Catalunya manifesta tenir una malaltia crònica. 
Les més comuns són la insuficiència cardíaca i la malaltia pulmonar 
obstructiva crònica (MPOC). A més, les malalties cròniques són la causa de 3 
de cada 4 morts al país.  
 
L’augment de les malalties cròniques està estretament vinculat a l’envelliment 
progressiu de la població. A Catalunya, on l’esperança de vida se situa en els 
81,4 anys, un 16,5% de la població és major de 65 anys (1,3 milions de 
persones), per bé que en els últims anys s’ha incrementat notablement l’índex 
de sobreenvelliment: gairebé el 14% d’aquest grup té més de 85 anys. A més, 
l’Organització Mundial de la Salut pronostica que la població major de 65 anys 
a Europa passarà del 16,45% de 2009 al 26% el 2040. 
 
El Pla de Govern 2011-2014 fa palès que les noves necessitats sanitàries 
exigeixen un canvi en la manera com s’atenen els malalts crònics, amb un 
model d’atenció assistencial que potenciï l’autonomia del malalt i la seva vida 
activa, que tingui una visió global i integradora de l’assistència primària i 
l’hospitalària i que incorpori l’entorn familiar i social del malalt. Aquest és 
l’objectiu del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat aprovat pel 
Consell Executiu que establirà el diagnòstic de la situació actual i dissenyarà 
un sistema integral d’atenció. El programa es desplegarà progressivament per 
tot el territori català i comportarà l’ordenació del sistema sanitari per tal 
d’orientar-lo a la prevenció i al tractament eficient d’aquestes malalties. 
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El Govern promou la formació d’alumnes d’FP en 
empreses italianes 
 

• El Consell Executiu ha aprovat un conveni entre el Departament 
d’Ensenyament i la Regione Toscana per fomentar intercanvis i 
estades formatives entre els dos territoris 

 
Alumnes de Formació Professional es formaran en empreses italianes. Així ho 
preveu el conveni de col·laboració que signaran el Departament 
d’Ensenyament i la Regione Toscana i al qual ha donat llum verd avui el 
Consell Executiu amb l’objectiu de fomentar les estades i els intercanvis entre 
els estudiants. L’acord preveu que alumnes catalans puguin dur a terme 
estades formatives per fer pràctiques curriculars en empreses italianes i que 
els alumnes toscans les puguin fer a Catalunya. 
 
Per als alumnes catalans aquestes pràctiques curriculars corresponen al crèdit 
de formació en centres de treball (FCT), que comprèn 400 hores i que han de 
realitzar per obtenir la titulació de Formació Professional. Al llarg d’aquest 
2011, entre 20 i 30 alumnes catalans efectuaran estades a la regió italiana de 
la Toscana, amb una durada que oscil·larà entre les 4 i les 12 setmanes. Els 
alumnes catalans que realitzen les pràctiques a empreses italianes són d’FP 
inicial, mentre que els italians que les fan a Catalunya cursen FP inicial i 
contínua. Durant l’intercanvi, aquests estudiants compten amb el suport de 
professors d’FP que es desplacen uns dies per efectuar el monitoratge dels 
alumnes.  
 
A banda de la mobilitat dels estudiants, l’acord també té com a objectius 
potenciar la cooperació entre centres de formació, afavorir l’aprenentatge de 
les llengües europees, desenvolupar la consciència de ciutadania europea, i 
facilitar l’intercanvi d’informacions i d’experiències sobre els continguts 
formatius i les qualificacions professionals. 
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha aprovat els següents nomenaments. 
 
Joaquim Casanovas i Lax, director gerent de l’Institut Català de la Salut 
(ICS) 
 
Nascut a Girona el 1957. 
 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Girona (UdG) i 
en Direcció d'Empreses per l'IESE. 
 
Es va incorporar a l'Institut Català de la Salut (ICS) l'any 1983 com a inspector 
mèdic. De 1986 a 1989 va ocupar la direcció de l'Hospital Josep Trueta de 
Girona, i entre 1989 i 1995 va ser el cap de serveis sanitaris de l'àrea de 
gestió 4 de Girona de l’ICS. Posteriorment, fins a l’any 2000, va ser director 
d’atenció primària de l’ICS de Girona. 
 
De 2000 a 2004 va ser director dels Serveis Territorials de Salut a Girona i 
gerent de la Regió Sanitària Girona. Posteriorment va passar a formar part, 
com a responsable econòmic, del Programa per a l'impuls i l'ordenació de la 
promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb 
dependència (Prodep). Entre juny de 2006 i febrer de 2011 va ocupar el càrrec 
de director assistencial de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 
 
Des de l’1 de febrer de 2011 i fins a l’actualitat ha estat el director dels Serveis 
Territorials de Salut a Girona.  
 
 
Xavier Hernández i Moreno, director del Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada (CEJFE) del Departament de Justícia 
 
Nascut a Almazán (Sòria)�el 1946. 
 
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Complutense de Madrid, diplomat en 
Alta Direcció d’Empreses per l’IESE i en Educació Especial. 
 
Va ser el primer director general de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació del 
Govern de la Generalitat (1983-1990), on també va ocupar el càrrec de 
secretari general del Departament de Comerç, Consum i Turisme (1990-
1996). Entre 1996 i 1999 va ser conseller d’Ensenyament. 
 
Ha estat coordinador del Programa d’Impuls de la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat (2001-2003); director de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades (2003-2005), i, darrerament, coordinador dels 
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Programes de Formació General i Directiva al Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada (2006-2011).  
 
Funcionari del cos superior de psicòlegs del Departament de Justícia (2005-
2006), Hernández i Moreno també ha format part dels consells d’administració 
de diverses institucions i organismes. Destaquen, entre d'altres, la Comissió 
d’Urbanisme de Catalunya, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la Comissió Interdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), l'Institut Català de Finances (ICF), 
l'Institut Català de la Mediterrània (ICM), el Consorci de la Promoció Comercial 
de Catalunya (COPCA) o el Comitè Executiu de la Fira de Barcelona. També 
ha estat president de la Comissió de Preus de Catalunya.  
 
Substitueix Roser Bach i Fabregó, que fins ara ocupava el càrrec de directora 
del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i que ha estat 
nomenada directora de l’Escola Judicial.   
 
 
Frederic Udina i Abelló, director de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat) 
 
Nascut a Barcelona el 1953. 
 
Llicenciat en Matemàtiques per la UAB i doctor en Ciències Matemàtiques per 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  
 
Del 1982 al 1990 va exercir com a professor de tecnologia i matemàtiques al 
Departament de Didàctica de les Ciències UAB i des de 1990 com a professor 
de matemàtiques, probabilitat i estadística al Departament d'Economia i 
Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
 
A la UPF també ha exercit diversos càrrecs de gestió, com la subdirecció 
d'Afers Acadèmics del Departament d'Economia i Empresa (2008-2010) o la 
secretaria de la Facultat d’Economia i Empresa (1990-2005), a més de de ser 
cap d’àrees docents, entre d’altres.  
 
Ha publicat diversos articles en revistes internacionals, el llibre Aritmética y 
calculadoras i ha participat en múltiples congressos internacionals. També ha 
efectuat consultoria estadística per a Morgan Stanley (2006-2008). 
 

 


