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El Govern aprova el Decret de desplegament de la Llei 
de la renda mínima d’inserció 
 

• El nou reglament actualitza les condicions d’accés a la RMI 
incloses en la Llei d’acompanyament de mesures fiscals i 
financeres de 2011, aprovada pel Parlament de Catalunya mes de 
juliol passat 

 
• Entre les noves mesures destaquen l’obligatorietat de romandre a 

Catalunya de forma permanent, acreditar 2 anys de residència 
continuada al país i el límit de l’import màxim a percebre al salari 
mínim interprofessional 
 

El Govern ha aprovat aquest matí, a proposta del Departament d’Empresa i 
Ocupació, amb el suport dels de Benestar Social i Família i Ensenyament, el 
Decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima 
d’inserció (RMI) amb l’objectiu d’ajudar les persones que es troben en risc 
d’exclusió social i en situació de pobresa extrema. El nou Decret desplega 
reglamentàriament les modificacions en les condicions d’accés a la RMI 
incloses en la Llei d’acompanyament de mesures fiscals i financeres de 2011, 
aprovada pel Parlament de Catalunya el mes de juliol passat. 
 
El nou reglament actualitza les condicions d’accés a la Renda Mínima 
d’Inserció. Entre els nous requisits i obligacions que inclou destaca l’augment 
d’un a dos anys de la residència continuada i efectiva a Catalunya. També 
s’inclou l’obligatorietat de residir de forma permanent al país mentre es percep 
la prestació econòmica (excepcionalment les persones destinatàries es 
podran absentar fora de Catalunya per un període màxim d’un mes, sempre 
que sigui prèviament comunicat a l’òrgan que en faci el seguiment).  
 
Una altra novetat és que el Decret fixa un període màxim per percebre la 
prestació. En aquest sentit, es limita a un màxim de 60 mensualitats el període 
durant el qual es pot rebre la RMI amb l’excepció de les persones de seixanta 
anys o més, que podran seguir percebent la prestació econòmica fins a 
complir-ne seixanta-cinc, sempre que segueixin reunint la resta de requisits. 
També cal tenir en compte que excepcionalment les persones que reben 
actualment la Renda Mínima d’Inserció i ja han superat el termini de 60 mesos 
podran continuar rebent la prestació durant tres anys si continuen complint la 
resta de requisits.  
 
El nou reglament també inclou per primer cop la limitació en l’import mensual 
a percebre. El còmput total mensual de la prestació econòmica de la RMI, 
juntament amb l’import dels ajuts complementaris, no podrà superar el salari 
mínim interprofessional.  
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D’altra banda, inclou que les persones que només presentin una problemàtica 
laboral derivada de la manca o pèrdua de feina i que no acreditin una dificultat 
social afegida i, per tant, que no requereixin cap tipus d’intervenció social i 
continuada, no tindran accés a aquesta renda.  
 
El reglament també inclou que si la persona sol·licitant o qualsevol dels 
membres de la unitat familiar percep altres prestacions públiques, ajuts o 
subvencions que superin, per unitat familiar i conjuntament amb altres 
ingressos de qualsevol naturalesa, l’import mensual del salari mínim 
interprofessional no podran acollir-se a aquesta prestació.  
 
Altres drets i obligacions per percebre la RMI 
 
Per poder percebre la RMI hi ha altres requisits, que ja recull la llei de 1997,  
com per exemple tenir una edat compresa entre els 25 i 65 anys o que, sense 
arribar als 25 anys, la persona es trobi en situació de desemparament o risc 
social; que no disposi dels mitjans econòmics necessaris per atendre les 
necessitats bàsiques de la vida; que constitueixi una llar independent com a 
mínim un any abans de la data de presentació de la sol·licitud; que presenti 
dificultats d’inserció social i laboral afegides —d’acord amb l’avaluació dels 
serveis socials—; i que es comprometi a participar en les activitats del Pla 
Individual d’Inserció i Reinserció Social i Laboral (PIR). 
 
D’altra banda, no es podrà rebre la Renda Mínima d’Inserció si la persona 
sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar ha causat baixa 
voluntària en la seva feina (no s’aplicarà en cas que la persona sol·licitant 
acrediti que es troba en situació de pobresa severa). Tampoc es podrà rebre 
la prestació si el sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar té 
béns mobles o immobles i si està en situacions derivades d’acomiadaments 
laborals, expedients de regulació d’ocupació o altres.  
 
El Govern també està treballant amb un paquet de mesures per afavorir la 
inserció laboral de les persones que reben aquesta prestació. En aquest 
sentit, l’Executiu inclourà el nombre màxim de persones possible provinents 
de la RMI en els futurs plans d’ocupació que es vehiculen a través del Servei 
d'Ocupació de Catalunya i, al mateix temps, potenciarà les empreses 
d’inserció com a element clau de les polítiques actives vinculades a aquesta 
renda. 
 
La Generalitat va crear la Renda Mínima d’Inserció l’any 1997 amb l’objectiu 
de pal·liar situacions de pobresa i exclusió social i condicionada al compliment 
de mesures d’inserció social i/o laboral. En els darrers anys la RMI s’ha anat 
desvirtuant, ha deixat d’estar condicionada al compliment de mesures 
d’inserció i ha passat a ser considerada com una renda garantida i de caràcter 
indefinit. Com a renda indefinida i el fet que en alguns casos superi amb 
escreix l’import del salari mínim interprofessional, ha arribat fins i tot a 
desincentivar la inserció en el mercat de treball d’alguns del perceptors. 



 

�

����������	�
�����������2011 �

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

4

El Govern aprova el Pla d’estalvi i eficiència energètica 
als edificis i equipaments de la Generalitat de 
Catalunya 2011-2014 
 

• Tots els edificis revisaran els seus consums d’energia per 
optimitzar-ne l’ús en el marc d’aquest programa, que preveu reduir 
la factura energètica de l’administració un 4,4% el 2014 i un 15,2% 
en l’horitzó 2020 
 

• El capital privat, mitjançant les empreses de serveis energètics, 
serà l’encarregat de realitzar les inversions en millores de l’estalvi 
i l’eficiència als edificis públics 
 

• L’acord suposarà una inversió de fins a 296 milions d’euros, que 
es preveu que generin un estalvi de 419 milions en el consum 
d’energia 

 
El Govern ha aprovat avui el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i 
equipaments de la Generalitat de Catalunya 2011-2014, que té com a objectiu 
reduir el consum d’energia, augmentar l’eficiència energètica i disminuir la 
factura energètica de l’administració catalana. El programa, que afectarà totes 
les dependències del Govern de la Generalitat i del sector públic, preveu 
aconseguir l’any 2014 un descens del 12% en el consum d’energia i del 4,4% 
en la factura energètica. L’estalvi es multiplicarà per quatre en l’horitzó 2020-
2026. La despesa energètica de la Generalitat ascendeix a 1.000 GWh l’any, 
que suposen una factura propera als 100 milions d’euros. La seva reducció 
s’emmarca tant en el context actual d’austeritat pressupostària com en el del 
nou Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic 2012-2020, que tindrà com un dels 
seus eixos bàsics l’estalvi i l’eficiència energètica. 
 
El Pla aprovat s’estructura en dues fases d’actuació. En una primera, es 
revisaran les condicions dels subministraments d’energia als centres de 
consum de la Generalitat i es farà un seguiment de la facturació durant 12 
mesos. La intenció és detectar les ineficiències en la contractació d’energia i la 
implantació d’hàbits i pràctiques més eficients en el consum d’energia. Amb 
aquesta finalitat, l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’entitat responsable de 
desenvolupar el pla, farà un seguiment de tota la informació energètica dels 
diferents edificis i equipaments del Govern. 
 
En una segona fase es farà el disseny i l’execució d’un programa d’inversions 
per a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica. Inicialment, es posaran en 
marxa programes de sensibilització dels empleats públics i de formació per als 
gestors dels edificis, es realitzaran les accions necessàries per detallar i 
monitoritzar el consum de cada centre i s’establiran requisits per a la compra 
pública. 
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En el termini d’un any, es realitzaran les inversions en equips i actuacions de 
gestió d’energia a tots els centres del sector públic. A partir de les dades 
obtingudes s’establiran les mesures que cal executar en cada edifici o 
equipament i es procedirà a estudiar-ne la viabilitat. Totes les inversions que 
s’identifiquin amb un retorn inferior als vuit anys s’hauran d’executar de 
manera obligatòria. 
 
Aquestes actuacions es canalitzaran preferentment a través d’empreses de 
serveis energètics (ESE), és a dir, companyies especialitzades l’activitat de les 
quals consisteix a obtenir estalvis d’energia per a tercers, a partir del qual 
financen les seves inversions i obtenen benefici. A través d’aquesta pràctica 
de col·laboració público-privada, la Generalitat reduirà la seva factura 
energètica mitjançant la minimització de la inversió directa i, al mateix temps, 
permetrà consolidar un sector d’activitat emergent i d’alt valor afegit. Un cop 
s’hagin identificat les actuacions a realitzar, s’estructuraran en diferents lots i 
s’adjudicaran a través de licitació pública.  
 
 
Inversions per valor de 296 milions d’euros 
 
Les inversions associades al Pla ascendeixen a 296 milions d’euros. 
Comprenen, d’una banda, les actuacions de sensibilització i formació, que 
aniran a càrrec de la Generalitat i que suposaran una inversió d’1,25 milions 
d’euros, i, de l’altra, les obres i actuacions de millora de les instal·lacions, que 
aniran per compte de les ESE. Aquestes actuacions, que es formalitzen 
mitjançant un contracte, tenen un període mig de retorn d’entre 8 i 10 anys. 
 
En conjunt, l’aplicació de les bones pràctiques i de millores en la contractació 
d’energia i l’execució de les actuacions de les ESE generaran un estalvi de 
419,75 milions d’euros en la factura energètica final en el període 2011-2026. 
D’aquests, 114,93 seran reducció de la despesa corrent per als comptes 
públics i la resta es dedicaran amortitzar les inversions de les ESE. 
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El Govern impulsa la consolidació de la Secretaria de 
la Unió per la Mediterrània 
 

• El Consell Executiu ha aprovat la creació del Programa de suport a 
la Secretaria de la UpM, amb seu a Barcelona 
 

• Assessorarà la Secretaria d’Afers Exteriors en el desenvolupament 
de projectes euromediterranis i impulsarà la participació catalana 
en aquestes iniciatives 

 
Impuls del Govern per consolidar la Secretaria de la Unió per la Mediterrània 
(UpM), amb seu a Barcelona. El Consell Executiu ha aprovat avui crear el 
Programa de suport a la Secretaria de la UpM per tal d’assessorar-la en la 
seva tasca de promocionar i desenvolupar les activitats relacionades amb la 
política i els projecte euromediterranis i d’impulsar la participació catalana en 
aquestes iniciatives. El programa, de caràcter temporal, estarà vigent fins que 
s’hagi assolit la plena consolidació de la institució. 
 
En la cimera de ministres d’afers exteriors euromediterranis celebrada a 
Marsella els dies 3 i 4 de novembre de 2008, Barcelona va ser designada com 
a seu de la Secretaria de la UpM. Les seves funcions són impulsar la tasca de 
la Unió per la Mediterrània en la identificació, el seguiment i la promoció de 
nous projectes, així com en la recerca de finançament i de socis per 
implementar-los.  
 
La Secretaria d’Afers Exteriors –abans la Secretaria per a la Unió Europea– 
s’ha fet càrrec del seguiment del procés d’instal·lació al Palau de Pedralbes de 
la Secretaria de la UpM, així com d’estructurar un espai de participació dels 
departaments del Govern de la Generalitat i de la societat civil catalana en els 
projectes de la institució. Davant la complexitat del procés, el Govern ha 
acordat crear el Programa de suport a la Secretaria. 
 
Les funcions d’aquest Programa, al capdavant del qual es nomenarà un 
director, seran assessorar la Secretaria d’Afers Exteriors a l’hora de 
desenvolupar projectes euromediterranis, donar-li suport en la dinamització i 
foment de la participació de la societat catalana en aquestes iniciatives i 
assessorar també la UpM en la identificació, promoció i desenvolupament dels 
projectes. Tindrà caràcter temporal i finalitzarà quan s’hagi assolit la plena 
consolidació de la Secretaria de la UpM, cosa que s’estima en un termini de 
12 mesos a partir de la seva creació. 

 
 

La UpM 
 
La Unió per la Mediterrània és una organització internacional integrada pels 27 
estats membres de la Unió Europea i els 16 països de les ribes sud i est de la 
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Mediterrània (Albània, Algèria, Bòsnia-Hercegovina, Croàcia, Egipte, Israel, 
Jordània, el Líban, el Marroc, Mauritània, Mònaco, Montenegro, l’Autoritat 
Nacional Palestina, Síria, Tunísia i Turquia). 
 
Constitueix un pas decisiu cap a la consolidació de l’Associació 
euromediterrània que va néixer a Barcelona l’any 1995 i imprimeix una nova 
dinàmica política a les relacions euromediterrànies. Una nova etapa marcada 
per la institucionalització del procés i una major concreció i visibilitat 
d’aquestes relacions amb projectes regionals i subregionals d’interès per als 
ciutadans, en àmbits com la descontaminació de la Mediterrània, les 
autopistes marítimes o les energies renovables, entre altres. 
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El Govern reconeix la qualitat docent universitària amb 
les distincions Jaume Vicens Vives 2011 
 

• El 7 d’octubre s’atorgaran els guardons, quatre d’individuals i tres de 
col·lectius, amb una dotació de 20.000 euros cadascun que s’haurà de 
destinar a projectes d’innovació o de millora docent 

 
El Govern ha aprovat avui els guardonats d’aquest 2011 amb les distincions Jaume 
Vicens Vives a la qualitat docent universitària, que des de 1996 reconeixen la qualitat 
i l’excel·lència en aquest àmbit. El Consell Executiu ha donat llum verd al Decret pel 
qual es donen a conèixer les persones i institucions reconegudes amb aquesta 
distinció, que es lliurarà el proper 7 d’octubre, coincidint amb l’obertura del curs 
acadèmic 2011-2012. 
 
Enguany el Govern atorgarà quatre premis individuals i tres de col·lectius. A títol 
individual rebran la distinció Jaume Vicens Vives els professors següents: 
 

• Miquel Tresserras Majó, de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull 
 

• Jordi Pérez Sánchez, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut 
de la Universitat Pompeu Fabra 
 

• Ferran Marqués Acosta, del Departament de Teoria del Senyal i 
Comunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
 

• Isabel del Arco Bravo, de la Facultat de Ciències de l’Educació de la 
Universitat de Lleida 

 
Pel que fa als premis col·lectius, s’ha aprovat atorgar la distinció Jaume Vicens Vives 
a les entitats següents: 
 

• Facultat de Farmàcia de la UB pel projecte Aula de formació del professorat 
 

• Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la UPC, pel projecte 
Caminar Barcelona  
 

• Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, pel Programa formatiu per a 
estudiants xinesos 

 
Cada distinció, tant individual com col·lectiva, està dotada amb 20.000 euros. El 
premi s’haurà de destinar a projectes d’innovació o de millora docent, a decisió dels 
guardonats.  
 
La distinció Jaume Vicens Vives que honora el professorat i els departaments 
universitaris es va crear l’any 1996 i té com a finalitat premiar l’excel·lència en la 
docència universitària. Les candidatures les presenten els consells socials de les 
universitats públiques catalanes o els òrgans equivalents de les universitats privades. 



 

�

����������	�
�����������2011 �

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

9

El Govern declara bé cultural d’interès nacional 10 
immobles del massís de les Gavarres  
 

• L’Executiu considera que són testimonis clau de la presència 
humana i de les diverses activitats d’explotació pròpies de la zona 

 
El Govern ha acordat declarar bé cultural d’interès nacional (BCIN), en la 
categoria de zona d’interès etnològic, un total de 10 béns immobles del 
massís de les Gavarres en considerar-los testimonis clau de la presència 
humana a les Gavarres des de la prehistòria i de les diverses activitats 
d’explotació pròpies del massís. 
 
Els béns immobles reconeguts pel Govern són els següents:  
 

• El Molí d’en Frigola (Cruïlles - Monells - Sant Sadurní de l’Heura) 
 

• El Molí del Mas Xifra de Vall, a la Vall del Bell-lloc (Palamós) 
 

• El Molí de Canyadell, a la Vall del Bell-lloc (Palamós) 
 

• La Rajoleria de can Frigola (Forallac) 
 

• El Forn de Calç Gran de Fonteta (Forallac) 
 

• El sistema hidràulic de Can Vilallonga (Cassà de la Selva) 
 

• Els pous de glaç de la Font d’en Salomó (la Bisbal) 
 

• La Font Picant (Madremanya) 
 

• La Mina “Victoria Esperanza” (Celrà) 
 

• La Mina “Niño Jesús” (Celrà)  
 
L’objectiu de la declaració és protegir uns elements amb valors arquitectònics, 
etnològics, històrics i ambientals que configuren la personalitat del massís i 
que formen part de la història i cultura de Catalunya.  
 
A banda d’aprovar la declaració, el Govern també ha delimitat els entorns de 
protecció d’aquests béns. 
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Altres acords del Govern 
 
Concessió definitiva de ràdio municipal a l’Ajuntament de Salt 
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Salt la concessió definitiva per 
prestar el servei públic de radiodifusió a través d’una emissora de tipus 
municipal, situada al 97.7 FM.   
 
L’Ajuntament ja disposava des de 1991 de la concessió provisional de 
l’emissora. Ara el Govern ha procedit a atorgar-li la concessió definitiva, un 
cop les instal·lacions han obtingut l’autorització de posada en servei, en haver 
superat la inspecció tècnica que confirma que s’adiuen al projecte aprovat en 
el seu moment i a les especificacions tècniques de l’emissora. 
 
 
El Govern autoritza l’Idescat a signar un conveni de col·laboració en 
matèria d’estadítica amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social i 
l’Institut Social de la Marina  

 
El conveni permetrà que l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) disposi, 
amb una periodicitat anual, de la informació de les pensions gestionades per 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l’Institut Social de la  Marina 
(ISM) que figuren en el Registre de Prestacions Públiques, la titularitat del qual 
és de l’INSS. Per tant, en virtut d’aquest acord l’Idescat podrà incrementar la 
qualitat i el rigor tècnic, així com l’abast i la periodicitat d’algunes de les 
estadístiques laborals i econòmiques incloses en la Llei 13/2010, del Pla 
estadístic de Catalunya 2011-2014. 
 
El conveni és el resultat d’un grup de treball entre els instituts d’estadística 
dels diferents territoris, la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’ISM i 
l’INSS, que va iniciar les tasques a principis del 2009. 
 
El 16 de febrer de 2011 l’Idescat ja va signar un conveni de col·laboració amb 
la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Institut Social de la Marina per 
regular l’aprofitament estadístic dels fitxers administratius d’afiliacions i de 
comptes de cotització de la Seguretat Social en tots els règims.  
 
 
El Govern i el Ministeri d’Agricultura col·laboraran en matèria 
d’estadística agrària 
 
El Consell Executiu ha aprovat avui un acord de col·laboració entre el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí que permetrà establir una acció 
conjunta en matèria d’estadística agraria, ramadera i pesquera al llarg del 
2011. 
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El conveni desenvolupa l’acord marc de col·laboració vigent des de 2009 i 
determinarà les actuacions a desenvolupar enguany, amb l’objectiu 
d’harmonitzar i comparar les estadítsiques elaborades pels dos executius en 
virtut de les seves competències respectives i, alhora, establir una Font única 
de recollida d’informcacó per tal d’evitar duplicitats, divergències i molèsties a 
l’informant. Al mateix temps, el treball conjunt entre el Govern de la Generalitat 
i l’Executiu espanyol també permetrà minimitzar el cost de l’execució del Pla 
Estadístic de Catalunya 2011-2014 i a nivel espanyol del Pla Estadístic 2009-
2012 
 
 
La Generalitat i l’Estat col·laboraran en els treballs de teledetecció de les 
superfícies agrícoles que reben ajuts comunitaris 
 
El Govern de la Generalitat i el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) 
cofinançaran els treballs de control assistit per teledetecció de les superfícies 
agrícoles que reben ajuts comunitaris inclosos en la sol·licitud única. El 
Consell Executiu ha aprovat avuui un conveni de col·laboració entre el FEGA i 
el Govern de la Generalitat per executar aquests treballs el 2011. 
 
El FEGA és l’autoritat encarregada de la coordinar aquestes tasques de 
control de superficies agrícoles a l’Estat espanyol. El conveni que signaran les 
parts estableix que el Fons realitzarà els treballs de control –en cas que sigui 
necessari a través de la contractació d’una empresa especialitzada– i en farà 
el seguiment i la coordinació. El Govern li proporacionarà tota la informació 
que requereixi per excutar els treballs. 
 
La utilització de les tècniques de teledetecció-satèl·lit per realizar controls 
sobre els terrenys que reben ajuts comunitaris està previst en l’article 20.2 del 
Reglament (CE) 73/209 del Consell, de 19 de gener, que regula les 
disposicions aplicables als règims d’ajuda directa als agricultors en el marc de 
la política agrària comuna (PAC). 
 
 
 
 


