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El Govern modifica la Llei dels centres de culte 
per garantir el principi d’autonomia local  
 

• L’objectiu és garantir un absolut respecte al principi d’autonomia 
local i tenir en compte les necessitats pròpies de cada municipi 

 
• La nova llei no exigirà als municipis l’obligació de preveure en els 

seus plans urbanístics sòls on s’admetin usos religiosos de nova 
implantació�

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat el Projecte de llei pel qual es modifica 
la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte. Aquesta Llei té per 
objecte garantir l’aplicació real i efectiva del dret de les esglésies, les 
confessions i les comunitats religioses a establir centres de culte i a disposar 
d’espais on desenvolupar les seves activitats, així com regular les condicions 
tècniques i materials mínimes que han de garantir la seguretat de les 
persones i les condicions adients de salubritat dels centres. 
 
Algunes de les disposicions de la Llei dels centres de culte havien generat 
algunes dificultats en la seva aplicació que en feien necessària la seva 
modificació. En aquest sentit, per tal de garantir un absolut respecte al principi 
d’autonomia local i tenir en compte les necessitats pròpies de cada municipi, 
en la nova llei no s’exigirà als municipis l’obligació de preveure en els seus 
plans d’ordenació urbanística sòls on s’admetin els usos de caràcter religiós 
de nova implantació. Aquesta exigència, obligatòria en el text original, no serà 
exigible si els municipis no han detectat la necessitat d’implantar nous centres 
de culte en el seu territori.  
 
En relació amb aquesta qüestió, s’elimina també l’obligació dels municipis 
d’adequar el planejament general a les previsions de la llei en un termini de 10 
anys, ja que no es considera convenient imposar als ajuntaments una revisió 
forçosa del seu planejament  quan no hi hagi una demanda o necessitat social 
prèvia. En aquest sentit, han de ser els mateixos ajuntaments els que 
constatin aquesta demanda o necessitat i facin la modificació del seu 
planejament.  
 
D’altra banda, el Projecte de llei també introdueix la necessitat de prendre en 
consideració el grau d’implantació i d’arrelament de cadascuna de les 
esglésies, confessions i comunitats religioses al nostre país. Aquest és un 
aspecte que s’ha de valorar amb la finalitat de garantir que les administracions 
públiques ofereixin un tracte igualitari i no discriminatori en l’accés a 
equipaments i espais públics per dur a terme activitats esporàdiques de 
caràcter religiós. 
Pel que fa a la regulació de les condicions tècniques i materials mínimes que 
han de complir els centres de culte, el text introdueix una previsió per la qual 
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el compliment d’aquestes condicions haurà de respectar les característiques 
arquitectòniques, culturals, de tradició, històriques i els elements artístics. 
 
Així mateix, en referència al compliment de la normativa vigent en matèria de 
protecció acústica, el projecte deixa clar que els centres de culte de nova 
implantació hauran de disposar de les mesures d’aïllament suficients per 
garantir la prevenció de molèsties cap a l’exterior i que tots els centres de 
culte han de complir amb les disposicions generals de protecció contra la 
contaminació acústica.  
 
Amb la voluntat de no perjudicar les entitats religioses que ja estan duent a 
terme la seva activitat amb normalitat, el nou text amplia el termini per a 
l’adaptació dels centres preexistents fins a 10 anys a comptar des de l’entrada 
en vigor del Reglament 94/2010. 
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El Govern aprova el projecte de llei que 
incentiva la constitució de noves fundacions  
 

• La modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya 
simplificarà els procediments administratius i disminuirà les 
quanties necessàries per a la seva constitució, que passen de 
60.000 a 30.000 euros 

 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de modificació del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, amb l’objectiu 
d’impulsar la creació de noves fundacions mitjançant la disminució de les 
quanties necessàries per a la seva constitució, de 60.000 a 30.000 euros. El 
nou text promogut per l’Executiu català també estableix mesures de 
simplificació administrativa, sense renunciar al necessari control de l’activitat 
de les fundacions.  
 
El temps transcorregut des de l’entrada en vigor de la Llei 4/2008 ha estat 
suficient per constatar un excés en la regulació dels requisits per constituir 
fundacions a Catalunya així com l’intervencionisme pel que fa a l’organització i 
el funcionament d’aquestes entitats, fet que ha implicat, ocasionalment, un fre 
a la creació de noves fundacions. Les fundacions han esdevingut a Catalunya 
actors econòmics importants i la seva contribució resulta primordial per donar 
resposta a alguns dels reptes que planteja l’actual situació de crisi financera. 
Cal tenir en compte que fins i tot el Parlament Europeu ha instat la Unió 
Europea i els seus estats membres a tenir en compte les empreses 
d’economia social i la diversitat de formes d’empresa en les futures polítiques 
d’ocupació.  
 
En conseqüència, l’Executiu català té la voluntat de promoure una reforma de 
la legislació que afecta les fundacions, orientada a la incorporació de les 
mesures de simplificació administrativa i al foment del sector. 
 
En concret, i pel que fa a les principals novetats, el projecte que arribarà al 
Parlament disminueix les quanties necessàries per constituir fundacions, així 
com els percentatges relatius a les aportacions successives. La dotació inicial 
mínima necessària passarà de 60.000 a 30.000 euros, si bé es manté 
l’exigència de l’estudi de viabilitat econòmica dels dos primers anys.  
 
Quant als aspectes relatius a l’organització i el funcionament de les 
fundacions, el projecte aposta per incrementar la seva autonomia de gestió. El 
nou text suprimeix la incompatibilitat entre el càrrec de patró i la possibilitat de 
prestació de serveis a càrrec de la fundació, en les fundacions considerades 
grans -de més de 25 treballadors amb un actiu superior a sis milions d’euros o 
un volum anual d’ingressos superior a tres milions d’euros-. Així doncs, 
s’elimina aquesta prohibició prevista pel text actual sempre que es tinguin en 
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compte una sèrie de condicions de contractació i que els serveis que es 
prestin siguin diferents de les funcions pròpies de patró. La incompatibilitat del 
càrrec de patró amb l’exercici de funcions de direcció en aquest tipus de 
fundacions també se suprimeix. 
 
Amb l’objectiu d’agilitzar les operacions de les fundacions, el Projecte de llei 
elimina també el règim d’autoritzacions que estava vigent per als supòsits en 
què la fundació duia a terme un acte de disposició, com ara la venda d’un 
immoble. L’autorització del Protectorat per a aquestes operacions serà 
necessària només quan així ho exigeixi el donant a la fundació o aquesta ho 
prevegi en els seus estatuts.   
 
El règim d’autoritzacions serà substituït per la declaració responsable, per la 
qual els patrons es responsabilitzen que una determinada operació (actes 
d’alienació de patrimoni o gravamen de béns) es du a terme en condicions 
adequades i resulta beneficiosa per a la fundació. El nou text estableix que, 
quan l’operació tingui una especial transcendència per la naturalesa dels béns 
o pel seu valor, s’haurà de presentar un informe validat per tècnics 
independents que justifiqui aquest benefici per a l’entitat i que l’operació 
respon a criteris economicofinancers i de mercat.   
 
El Patronat també podrà fer servir la figura de la declaració responsable per 
resoldre un conflicte d’interessos, en els casos en què els patrons o persones 
vinculades a la fundació vulguin fer una operació amb aquesta. Mitjançant 
aquest document, el Patronat podrà verificar que ha valorat el conflicte 
d’interessos i ha acordat dur a terme l’operació en haver quedat justificat que 
prevalen els interessos de la fundació per sobre dels particulars del patró o de 
les persones vinculades. 
 
El nou text regula quin és el quòrum necessari per adoptar una declaració 
responsable, i altres aspectes, com ara els informes que l’han d’acompanyar, 
si escau, o els terminis en què s’ha de presentar al Protectorat.  
 
Evolució del nombre de fundacions inscrites des del 2008 
El Consell Executiu ha escoltat les demandes més importants del sector a 
l’hora d’afrontar la modificació del llibre tercer del Codi civil. Les dades sobre 
la creació de fundacions els últims anys demostren la necessitat d’aquest 
canvi. Així, l’any 2008 es van inscriure 148 noves fundacions; l’any 2009 
aquest nombre es va reduir a 61; l’any 2010 se’n van registrar 59, i durant els 
sis primers mesos del 2011 se n’han creat 23.  
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El Govern dóna suport a la formació de més de 
1.100 joves com a administratius polivalents per 
a pimes 
 

• Atorga un ajut de 3,3 milions d’euros a la Fundació Privada Inform 
per dur a terme un programa de formació per a joves, prioritzant 
aquells que es trobin en situació d’atur 

 
• L’índex d’inserció laboral dels joves que han participat en els 

darrers tres anys en la formació és de més del 70% 
 
El Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei Català d’Ocupació,  
contribueix a la formació de 1.170 joves com a administratiu polivalent per a 
petites i mitjanes empreses (pimes) a través del conveni signat pel amb la 
Fundació Privada Inform. Mitjançant aquest conveni, el Departament 
subvenciona amb 3,3 milions d’euros un programa de formació per a joves, 
prioritzant aquells que es trobin en situació d’atur.  
 
La Fundació Privada Inform, Institut per a la formació de joves vers a 
l’administració d’empreses, realitza 78 accions formatives de l’especialitat 
administratiu/va polivalent per a petites i mitjanes empreses de 644 hores de 
durada cadascuna.  
 
Els joves participants fan un itinerari formatiu personalitzat d’acord amb les 
seves necessitats i aprenen en un context en el qual es viu l’ambient laboral i 
es desenvolupen les condicions d’una relació de treball. El nivell d’inserció 
laboral dels joves que han participat en els darrers tres anys en accions de 
formació similars és superior al 70%.  
 
Fundació  Inform 
 
La Fundació Inform agrupa 17 ajuntaments i 4 centres de formació 
professional. En el context dels programes de qualificació professional, el 
Servei d’Ocupació de Catalunya valora especialment la metodologia utilitzada 
per la Fundació Inform, basada en reproduir situacions laborals reals de forma 
simulada per formar els seus alumnes en el camp de l’administració 
d’empreses. 
 
Per desplegar aquesta metodologia, la Fundació disposa d’una xarxa de 5.000 
empreses transnacionals ‘simulades’ creades especialment per donar més 
veracitat a la formació dels seus alumnes. A més, també cal destacar 
l’aprenentatge d’idiomes, la formació en línia i el foment de l’autoocupació com 
a eixos centrals dels seus programes formatius, així com la capacitat 
d’innovació de la Fundació, que ha sabut adaptar-se tant a les noves 
necessitats de les empreses com a un mercat laboral canviant i divers. 
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Programa europeu SEFED 
 
La Fundació Inform, que té la seva seu i activitat principal a Catalunya, és 
membre de l’Associació europea EUROPEN i titular del programa SEFED per 
tot l’Estat espanyol. 
 
El programa SEFED té l’objectiu de promoure la formació en el camp 
administratiu per mitjà de la simulació reproduint situacions reals. Cada centre 
formatiu adopta la forma i distribució d’una oficina administrativa d’una 
empresa fictícia on es reprodueixen els circuits administratius, les relacions 
típiques i els moviments normals d’una empresa. 
 
Aquest programa està constituït per una xarxa d’empreses simulades de 
sectors comercials diversos. La simulació de les empreses només és factible 
amb una sèrie d’agents i circumstàncies externes que donin sentit al 
desenvolupament de les seves activitats. 
 
La Fundació Inform ha desenvolupat una metodologia de simulació 
d’empreses amb una visió de futur i amb una trajectòria de treball basada en 
uns principis fonamentals, entre els quals destaca la transferibilitat de 
coneixements i de la pròpia tecnologia. Així, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya –mitjançant la Fundació- posa a disposició de tots els ajuntaments 
interessats aquesta eina de formació. 
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El Govern demana al Consell de Garanties 
Estatuàries un dictamen sobre la invasió de 
competències en matèria de bestiar equí 
 

• L’executiu sol·licita el dictamen preceptiu previ a la interposició 
d’un possible conflicte positiu de competències de l’Estat. 

 

El Govern català, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha acordat avui sol·licitar al 
Consell de Garanties Estatutàries el preceptiu dictamen previ a la interposició 
d’un possible conflicte positiu de competència en relació amb diversos articles 
del Reial Decret 804/2011, de 10 de juny, pel qual es regula l’ordenació 
zootècnica, sanitària i de benestar animal de les explotacions equines i 
s’estableix el pla sanitari equí. 
 
El Reial Decret s’ha dictat a l’empara de les competències que la Constitució 
reserva a l’Estat en matèria de bases i coordinació general de la sanitat, 
respectivament. No obstant això, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de 
ramaderia i que específicament inclou, en tot cas, la sanitat animal en els 
casos que no tingui efectes sobre la salut humana i la protecció dels animals.  
A més, també correspon a la Generalitat la competència compartida sobre 
l’ordenació, planificació, determinació, regulació i execució de mesures i 
actuacions destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots 
els àmbits, que inclou la salut animal amb efectes sobre la salut humana, i 
sobre els aspectes econòmics de les explotacions ramaderes també 
correspon a  la Generalitat la competència sobre la planificació, ordenació i 
promoció de l’activitat econòmica. 
 
El Reial Decret a penes deixa marge de regulació a la Generalitat en àmbits 
de la seva competència, com són la ramaderia i la sanitat animal buidant-les 
de contingut, o bé incidint sobre funcions de control plenament executives que 
també cauen en l’àmbit de competència de la Generalitat, es considera que 
s’està produint una invasió competencial que no s’adiu amb la distribució de 
competències.  
 
Aquesta invasió competencial es palesa, en primer lloc, en relació a 
l’establiment de les condicions generals de les construccions i instal·lacions 
que han de reunir les explotacions equines;  en l’establiment de les dades 
mínimes que ha de contenir el llibre registre d’explotació; la regulació dels 
programes sanitaris i les funcions de supervisió individualitzada que 
s’atribueixen al Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària 
sobre els plans autonòmics, també plantegen crítiques competencials atès 
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que es tracta d’una funció que depassa les competències coordinadores que 
corresponen a l’Estat en aquest àmbit.   
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El Govern aprova la constitució de l’entitat 
municipal descentralitzada de Baldomar 
 

• L’expedient de constitució ha superat tots els requisits i passos 
legals necessaris i es dóna resposta a la reivindicació unànime 
dels veïns d’aquest nucli de població 

 
El Consell de Govern ha aprovat el Decret de constitució de l’entitat municipal 
descentralitzada de Baldomar, al terme municipal d’Artesa de Segre (Segrià). 
Amb aquesta aprovació es tanca l’expedient l’inici del qual va sol·licitar la 
Junta Veïnal de Baldomar a l’Ajuntament d’Artesa de Segre el 2 d’abril de 
2009.   
 
L’expedient de constitució ha complert tots els requisits i passos legals 
necessaris. En primer lloc, l’acord del ple amb l’informe favorable de 
l’Ajuntament d’Artesa de Segre va ser sotmès a exposició pública i període 
d’al·legacions i el 2 de novembre de 2009 es va donar per finalitzada la fase 
municipal de tramitació de l’expedient.  
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals, a través de la 
Direcció General d’Administració Local, va informar favorablement sobre 
aquest expedient administratiu. La Comissió de Delimitació Territorial també 
va donar el vistiplau a la creació de l’entitat municipal descentralitzada de 
Baldomar en considerar que dóna resposta a la reivindicació unànime dels 
veïns d’aquest nucli de població i que l’entitat comptarà amb els recursos 
suficients per complir les seves atribucions sense que suposi una pèrdua de 
qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi d’Artesa de Segre.  
 
Finalment, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, en sessió de 7 
d’abril de 2011, va emetre un dictamen positiu, ja que concorren 
circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social i econòmica que 
justifiquen la constitució de l’EMD de Baldomar. 
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals, l’Ajuntament 
d’Artesa de Segre i l’òrgan de govern de l’entitat municipal descentralitzada de 
Baldomar estendran conjuntament l’acta de delimitació i fitació dels límits 
aprovats. L’òrgan de govern que regirà la nova entitat fins a les pròximes 
eleccions locals es constituirà conforme al que disposa el Decret 78/1998, de 
17 de març, pel qual es regulen les comissions gestores municipals. 
  
 


