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El Govern aprova el Pla general de seguretat de 
Catalunya 2012-2013 
 

• Recull les previsions de riscos, actuacions i mitjans en matèria de 
seguretat ciutadana, emergències i seguretat viària que afectin la 
convivència i la seguretat de les persones i els béns a Catalunya 

 
• Fixa 28 objectius i 158 actuacions en els àmbits del servei a la 

ciutadania, la planificació, la coordinació i la formació 
 
 
El Govern ha aprovat avui el Pla general de seguretat de Catalunya 2012-
2013, un programa que recull les actuacions que el Govern portarà a terme 
per garantir la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient. El Pla 
integra les previsions generals de riscos, actuacions i mitjans (inclosos els de 
seguretat privada) en matèria de seguretat ciutadana, emergències, seguretat 
viària i altres que afectin la convivència ciutadana, la seguretat de les 
persones i els béns a Catalunya. 
 
Aquesta planificació suposa una doble tasca de detecció i priorització. En 
primer lloc, implica analitzar la situació de la seguretat en el moment actual 
amb atenció especial als punts més vulnerables, a les problemàtiques que cal 
atendre per resoldre o millorar, identificar els perills i avaluar els riscos per 
determinar les necessitats futures, i els recursos per fer-hi front. Comporta 
també fixar i prioritzar els objectius i ordenar les actuacions. 
 
El Pla recull les actuacions que es duran a terme juntament amb diversos 
departaments de l’Administració de la Generalitat, els municipis i diferents 
representants de la societat civil, i estableix mecanismes de comunicació amb 
la ciutadania, que fomentin el coneixement de les necessitats ciutadanes i la 
coresponsabilització en la tasca de creació d’una societat més segura. 
 
Per a l’elaboració del Pla, que és coherent amb el Pla de Govern 2011-2014, 
s’han tingut en compte les orientacions del Departament d’Interior que el 
conseller Felip Puig va exposar en la Comissió d'Interior del Parlament de 
Catalunya el 17 de febrer de 2011, les recomanacions del Consell de 
Seguretat i l’anàlisi de l’estat de la seguretat de les diferents unitats.  
 
 
Objectius distintius del període 2012-2013 
 
A diferència del Pla de seguretat anterior, dissenyat per a quatre anys (2008-
2011), el document actual recupera la periodicitat biennal, que estableix la Llei 
4/2003, en l’article 15.3. 
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D’entre els objectius i actuacions programats, destaquen aquells que pretenen 
aconseguir alguns canvis rellevants en el model de seguretat de Catalunya 
com els següents: 
 

• Reforçament del cos normatiu mitjançant tres iniciatives legislatives: 
tramitació de la llei d'ordenació de l'espai públic; tramitació de la llei 
d'espectacles i activitats recreatives, i actualització i modernització de la 
legislació del sistema de seguretat, de la policia, dels bombers, de la 
protecció civil i de la seguretat viària. 

 
• Optimació de la coordinació i la cooperació de les unitats de seguretat 

pública i de seguretat civil de la Generalitat i de les administracions 
locals a través de les sales centrals de comandament, dels sistemes 
d'informació i de les infraestructures de comunicació. 

 
• Consolidació del rol del CECAT com a centre màxim de coordinació i 

de comandament en els estats d'emergència. 
 

• Instauració de la regió única d'emergències. 
 

• Integració del servei del 112 i les funcions de protecció civil. 
 

• Desplegament del GEM, en coordinació amb el SEM, en tot el territori. 
 

• Ordenació de la seguretat a les platges. 
 

• Generalització del Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència 
masclista i domèstica. 

 
• Exclusió de les activitats de comerç sexual dels espais públics. 

 
• Disseny de solucions específiques per a la seguretat viària en els 

àmbits de les motocicletes, les interseccions i els atropellaments. 
 

• Expansió dels trams de velocitat variable a la Regió Metropolitana de 
Barcelona. 

 
• Implantació del control d'excés de velocitat per trams. 

 
• Participació dels Mossos d'Esquadra a l’Europol i a la Interpol. 

 
• Impuls del registre de faltes. 

 
• Restitució de l'Escola de Policia i l'Escola de Bombers i de Seguretat 

Civil en el marc de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
 



 

�

����������	�
�����������2012 �

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

4

• Establiment dels plans de carrera professional. 
 

• Articulació de la presència activa de les diverses instàncies del 
Departament d’Interior a les xarxes socials. 

 
• Assentament del Servei d'Informació i Atenció a la Víctima dels 

Accidents de Trànsit. 
 
 
Objectius estratègics 
 
Els objectius estratègics del Pla general de seguretat de Catalunya 2012-2013 
es concreten en 28 objectius i 158 actuacions: 
 
 
1. Servei a la ciutadania  
 

• Combatre la delinqüència. Lluitar contra el crim organitzat amb la 
creació, per exemple, d'una unitat especialitzada en delictes econòmics 
com el blanqueig de capitals i l'evasió fiscal; lluitar contra la 
delinqüència amb impacte elevat en l'activitat econòmica amb el 
desenvolupament d'una oficina d'atenció al ciutadà virtual, i lluitar 
contra la delinqüència especialitzada amb la implantació de mesures 
per tal d'evitar l'ocupació d'immobles, i agilitzar-ne la desocupació, amb 
actuacions de prevenció del cibercrim adreçades a l'àmbit educatiu, al 
familiar i a l’empresarial, i amb el desenvolupament d'un qüestionari de 
risc per detectar delictes de pornografia infantil a la xarxa.  

 
• Reforçar la convivència social. Garantir la convivència ciutadana i el 

gaudi de les zones públiques i el dret a la seguretat en els espectacles 
públics i les activitats recreatives, a través de l'elaboració de l'ordre per 
a la creació del fitxer de dades del personal de control d'accés. 

 
• Protegir i assistir la víctima. Desenvolupar el Pla de seguretat i 

atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica i posar en 
marxa i desenvolupar el Servei d'Informació i Atenció a la Víctima de 
Trànsit. 

 
• Reforçar el model de servei de la PG – ME. Assumir competències 

de vigilància i salvament marítim i de protecció de la fauna i la flora i 
modificar els acords amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat de 
2007. També, treballar perquè el cos de Mossos d'Esquadra esdevingui 
un referent en polítiques de prevenció amb actuacions organitzatives, 
formatives i de divulgació per impulsar la cultura de la prevenció, la 
resolució de problemes i la gestió alternativa del conflicte. Elaborar 
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instruments deontològics que permetin un enfortiment de la cultura 
corporativa amb la reforma del règim disciplinari de la PG-ME. 

 
• Incrementar el prestigi dels Mossos d’Esquadra. Establir 

mecanismes que incrementin la confiança que el ciutadà diposita en la 
Policia de la Generalitat. 

 
• Millorar l’organització i la gestió del cos de Bombers de la 

Generalitat. Elaborar el Pla de carrera professional de tots els 
col·lectius adscrits a Bombers, desplegar el Grup d'Emergències 
Mèdiques a tot el territori, incrementar el nombre de bombers 
funcionaris, reforçar l'estructura de comandament i participar a la taula 
de treball de traspàs de la competència de salvament marítim. 

 
• Impulsar la prevenció en l'àmbit de les emergències. 

Desenvolupament normatiu i reglamentari sobre mesures de prevenció 
i seguretat en cas d'incendi als edificis. 

 
• Millorar els desenvolupaments i aplicacions tecnològiques per a la 

prevenció operativa, la gestió i la resposta de l’emergència. El 
Departament d’Interior ha creat la Plataforma integrada de resposta a la 
seguretat i emergència de Catalunya (PISE) per renovar funcionalment 
i tecnològicament els sistemes TIC de gestió dels cossos d’emergència. 
També, la recerca de noves tecnologies adaptades a la prevenció, 
extinció d'incendis i salvaments com l'estudi de la substitució dels punts 
de guaita per càmeres de vigilància, l'estudi dels sistemes de detecció 
d'incendis forestals per comparació d'imatges, la recerca de sistemes 
de transmissió de dades en espais confinats, l'estudi per introduir 
sensors als equips de protecció individual dels bombers per a la 
posterior transmissió de dades a través de la xarxa de telefonia mòbil i 
la recerca de sistemes de defensa als vehicles de la flota de Bombers 
en cas d'atrapament per incendi. 

 
• Dotar de l’equipament i els mitjans necessaris el cos de Mossos 

d’Esquadra i dels Bombers de la Generalitat. 
 

• Millorar l’autoprotecció de la ciutadania en situacions 
d’emergència. Realitzar noves campanyes de sensibilització davant 
dels diferents riscos. Estudiar i treballar conjuntament amb el 
Departament d'Ensenyament per incorporar els missatges preventius i 
l'autoprotecció en els processos educatius. 

 
• Reduir l’accidentalitat. Implantar la velocitat variable als accessos de  

Barcelona i incorporar el control de velocitat mitjana per trams. 
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• Incrementar els canals de comunicació amb la ciutadania, amb 
l'obertura de diferents comptes a les principals xarxes socials i la 
creació d'un web d'atenció i suport als ajuntaments en matèria 
d'espectacles públics i activitats recreatives. 

 
2. Planificació  
 

• Adaptar el marc normatiu de l’àmbit de la seguretat als canvis 
socials. Elaboració de l’avantprojecte de llei de regulació de l’ús de 
l’espai públic, elaboració de l’avantprojecte de llei de regulació dels 
espectacles públics i les activitats recreatives i impuls de l’actualització i 
modernització de la normativa de diferents àmbits de la seguretat 
(policia, bombers, protecció civil i seguretat viària). 

 
• Desenvolupar eines de planificació, anàlisi i valoració. Proposar la 

creació d'un arxiu de faltes i elaborar el Pla de dades 2012-2014 (amb 
la definició d'indicadors de gestió i anàlisi de l'àmbit de la seguretat i 
definició de criteris de qualitat de l'aire) i el Pla d'enquestes 2012-2014 
(amb l'edició anual de l'Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya i 
l'estudi anual sobre un àmbit específic de la seguretat).  

 
• Sectoritzar, concretar i implantar territorialment els plans 

d’emergència Infocat, Inuncat, Plaseqcat, Neucat... i programant i 
executant un calendari global de simulacres. 

 
• Impulsar la planificació en l’àmbit local, col·laborant en l'elaboració 

de plans locals de seguretat i plans de seguretat viària als municipis de 
més de 20.000 habitants. 

 
3. Coordinació  
 

• Enfortir el sistema integral de gestió de les emergències mitjançant 
la integració, de forma coordinada i eficaç, dels cossos operatius i les 
administracions públiques, en especial les locals. Una d'aquestes 
accions és elaborar el decret sobre la seguretat a les platges i la 
creació d'una especialitat tècnica en protecció civil.  

 
• Garantir la resposta i l'atenció a l’emergència. S'elaborarà una nova 

versió del manual de formació en violència de gènere per als operadors 
112. 

 
• Cooperar amb els governs locals en àmbits específics de la 

seguretat. 
 

• Promoure la coordinació entre els cossos de seguretat pública i 
els actors de seguretat privada que actuïn a Catalunya. Es preveu 
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l'elaboració del reglament de mesures de control i requisits de formació 
del personal de seguretat privada i l'impuls de l'intercanvi d'informació 
entre la PG-ME i els cossos de seguretat privada que actuïn a 
Catalunya.  

 
• Promoure la projecció internacional. Desenvolupar l’Àrea de 

Cooperació Internacional de la Direcció General de la Policia, participar 
en organismes internacionals en matèria de seguretat i policia, tal com 
estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya, participar a Interpol i 
Europol, reclamar a l’Estat el compliment de l’auxili policial internacional 
d’aquells temes que són competència de la PG-ME a Catalunya, 
col•laborar amb altres policies europees i institucions de seguretat 
mitjançant la signatura de convenis (participant en el grup de treball 
d’enquestes de victimització d'Eurostat i les missions del Consell 
d’Europa), participar en projectes de cooperació d'àmbit internacional 
(Execució del Projecte LEXOP del Programa Daphne III, del Projecte 
COMPOSITE del 7è Programa marc, del Projecte EDPOL del 
Programa Drets Fonamentals i del tancament del Projecte CoPoReg 
CaLaRo del Programa POCTEFA), i crear una xarxa de socis 
potencials per col·laborar en la presentació i execució de projectes 
europeus. 

 
4. Formació  
 

• Potenciar, en el marc de l'Institut, la identitat i la singularitat de la 
formació com a Escola de Policia, i Escola de Bombers i Seguretat 
Civil, amb la revisió dels continguts de la formació policial i 
d'emergències. 

 
• Millorar l'adequació de la formació a les necessitats professionals 

dels diversos cossos i col·lectius vinculats al sistema de seguretat. 
 

• Divulgar el coneixement sobre seguretat i emergències. 
 

• Potenciar l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 
en l’àmbit de la formació amb la creació d'un campus de formació en 
línia i de continguts adequats a aquesta metodologia. 

 
• Assolir el reconeixement de la formació de l'Institut en el marc del 

sistema educatiu català, adequant la formació bàsica de Bombers als 
mòduls de formació professional. 

 
• Potenciar la recerca i la innovació. 

 
• Fomentar la seguretat viària a Catalunya. 
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El Govern transferirà 700 milions d’euros als ens 
locals els propers 4 anys per finançar els serveis 
socials 
 

• El Consell Executiu també autoritza el Departament de Benestar 
Social i Família a subvencionar entitats amb caràcter pluriennal en 
matèria de serveis socials, polítiques d’igualtat, immigració, 
joventut, i acció cívica 

 
 
El Govern, a través del Departament de Benestar Social i Família, transferirà 
prop de 700 milions d'euros en els propers 4 anys als ens locals i 
supramunicipals per garantir el finançament que ofereixen aquestes 
administracions. El Consell Executiu ha aprovat l’autorització perquè el 
Departament de Benestar Social i Família pugui dur a terme despeses d’abast 
pluriennal amb els ens locals en matèria de serveis socials, polítiques 
d’igualtat, i altres programes relatius al benestar social, a través de la 
subscripció d’un Contracte Programa. 
 
El Contracte Programa és un instrument regulat a la Llei 12/2007, de serveis 
socials per avançar en la coordinació i la cooperació entre les diferents 
administracions per millorar la qualitat dels serveis públics i l’eficiència dels 
recursos. Així es va concretar al Contracte Programa 2008-2011 i ara tant el 
Departament de Benestar Social i Família com els ens locals han manifestat la 
voluntat de continuar avançant en el sistema català de serveis socials amb un 
nou Contracte Programa per al període 2012-2015. 
 
D’aquesta manera, el Departament de Benestar Social i Família transferirà 
durant els propers 4 anys un total de gairebé 700 milions d’euros als ens 
supramunicipals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants, 
per garantir la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i 
l’estabilitat dels serveis i dels professionals que els presten. Amb aquestes 
transferències, de caràcter anual, els ajuntaments i consells comarcals podran 
finançar serveis i programes com els ajuts d’urgències socials, els serveis 
d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, els 
sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de 
violència i per als seus fills, l’acollida i la integració per a persones estrangeres 
immigrades, el programa d’atenció social per a persones afectades amb el 
VIH/SIDA, el programa d’atenció social per a persones amb 
drogodependències, el servei d’integració familiar, el programa de suport a 
famílies en situació de vulnerabilitat o els serveis d’informació i d’atenció a les 
dones. 
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Subvencions pluriennals a entitats 
 
El Govern també ha autoritzat el Departament de Benestar Social i Família a 
atorgar subvencions de caràcter pluriennal per al període 2012-2014. És el 
cas, d'una banda, de les entitats d’iniciativa social, que a través de l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) reben un ajut per finançar el 
manteniment dels establiments d’atenció directa als usuaris. D'aquesta 
manera el Govern garanteix l'estabilitat suficient a les entitats per seguir 
prestant el servei.  
 
D’altra banda, el Departament de Benestar Social i Família ofereix línies de 
subvencions a entitats que financen projectes que, pel seu abast, tenen una 
durada o un període de justificació superior a un any. Aquest és el cas de: 
 

• Les subvencions per a convenis de reconeixement de la tasca 
associativa d’entitats especialment rellevants en el teixit associatiu 
juvenil. 

 
• Les subvencions per dur a terme projectes de caràcter cívic, comunitari, 

de participació i de foment del voluntariat. 
 

• Les subvencions a entitats per realitzar programes i activitats 
d’integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes 
retornades. 

 
La despesa total d’aquestes subvencions per al període 2012-2014 és de 
gairebé 500 milions d’euros.  
 
 
  
  
  



 

�

����������	�
�����������2012 �

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

10 

El Govern destina 18 milions d’euros a modernitzar  el 
sector agrícola i fomentar la producció sostenible 
 

• Aprova la convocatòria d’ajuts del Contracte Global d’Explotació 
(CGE) d’aquest 2012, destinat a fomentar la modernització, el 
rejoveniment i la professionalització del sector i fomentar els 
mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció del medi 
ambient 

 
• L’any passat el Departament d’Agricultura va ajudar 329 joves 

emprenedors catalans a instal·lar una explotació agrària a través  
d’aquests ajuts CGE 

 
 
El Govern ha aprovat avui destinar 18 milions d’euros a la convocatòria d’ajuts 
associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per aquest any 2012. El 
CGE és un acord de col·laboració entre l’Administració i el titular de 
l’explotació que té com a objectiu millorar la competitivitat de la finca i orientar-
la cap a un desenvolupament rural sostenible. Així, amb aquesta nova 
convocatòria el Govern manté la seva aposta de suport a les explotacions 
agrícoles, especialment important en un context de crisi com l’actual per a la 
reactivació econòmica del sector i la creació de llocs de treball.  
 
Els ajuts del Contracte Global d’Explotació estan destinats a fomentar la 
modernització, el rejoveniment i la professionalització del sector agrari i, al 
mateix temps, a fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de 
protecció del medi ambient. 
 
Durant el 2011, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural ha ajudat un total de 326 joves emprenedors catalans a instal•lar 
una explotació agrària a través del CGE. Així mateix, ha donat suport a 14.373 
explotacions per fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i per 
realitzar inversions, la qual cosa ha comportat la dinamització econòmica del 
sector, amb una major competitivitat i la creació de llocs de treball. 
 
La convocatòria aprovada preveu diferents línies d’ajuts que es gestionen 
mitjançant dos procediments. Són les següents:  
 
Procediment general: 
 

• Instal·lació de joves agricultors 
 

• Modernització de l’explotació agrària 
 

• Diversificació cap a activitats no agrícoles 
 



 

�

����������	�
�����������2012 �

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

11 

Procediment abreujat:  
 

• Indemnització compensatòria en zones de muntanya i indemnització 
compensatòria en zones desafavorides fora de les de muntanya 

 
• Ajuts a mesures agroambientals  

 
• Foment de la ramaderia ecològica 

 
• Inversions no productives 

 
• Utilització dels serveis d’assessorament  

 
 
Enguany ha entrat vigor el nou Decret 2/2012, de 3 de gener, pel qual es 
regula el Contracte Global d’Explotació, que modifica determinats aspectes del 
marc normatiu per simplificar i facilitar l’accés als ajuts. Així, a partir de la 
convocatòria d’enguany la sol•licitud dels ajuts associats es podrà tramitar en 
qualsevol entitat col•laboradora de DUN. Es flexibilitzen a més els requisits 
dels signataris i s’eliminen els compromisos no exigibles per normativa 
europea. 
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El Govern i el sector agrari acorden el posicionament 
comú de Catalunya davant la reforma de la PAC 
 

• Entre les propostes de modificació que defensarà Catalunya hi ha 
la regionalització, l’oposició a la tarifa plana, la flexibilització del 
pagament verd o greening, el manteniment dels PDR regionals i 
l’increment del percentatge de cofinançament europeu  per sobre 
del 50% 

 
• També s’exigeix reciprocitat per als productes de països tercers 

per evitar la competència deslleial i incrementar els controls i 
inspeccions en frontera, així COM mesures de suport a la 
concentració de l’oferta (Organitzacions de Productors) per evitar 
la volatilitat de preus  

 
 
El Govern i els representants del sector agrari han acordat el posicionament 
comú de Catalunya davant del nou reglament de la Política Agrària Comuna 
(PAC), que es considera lesiu per als interessos de l’agricultura mediterrània, 
en general, i de la catalana en particular. El procés de diàleg i de concertació 
endegat fa 6 mesos amb la creació de la Comissió de seguiment de la PAC ha 
finalitzat amb l’aprovació del document final que recull el posicionament i que 
ja ha validat la Taula de concertació agrària de Catalunya. El conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural l’ha traslladat avui 
al Consell Executiu i dilluns ho farà davant del Consell Consultiu de Política 
Agrícola per a Assumptes Comunitaris de l’Estat. En els treballs hi han 
participat representants de les organitzacions i entitats representatives del 
sector, especialment sindicats i organitzacions de cooperatives, dels grups 
polítics i del Departament d’Agricultura. 
 
La posició catalana posa en relleu que la proposta de reforma de la PAC de la 
Comissió Europea (CE) per al període 2014-2020 s’ha fet en unes condicions 
socioeconòmiques molt diferents de quan es va crear el 2003. És per això, 
que Govern i sector entenen que cal adaptar les propostes al marc actual. 
Catalunya considera que el nou model proposat per Brussel•les no s’adequa 
al model productiu català, caracteritzat per la gran diversitat i riquesa de les 
produccions, i afavoreix els desequilibris, especialment entre agricultures 
mediterrànies i continentals. Així mateix, condiciona la viabilitat de moltes 
explotacions, sobretot del sector ramader, i deixa passar novament 
l’oportunitat de reequilibrar les polítiques agrícoles i ramaderes. 
 
Així, Govern i sector aposten per una Política Agrària Comuna que garanteixi 
la supervivència de l’agricultura i la ramaderia i la viabilitat de les explotacions 
i que faci de l’agricultura europea un sector dinàmic, innovador i més rendible, 
ja que aquesta és l’única eina viable per mantenir el teixit productiu i els 
ecosistemes. Per això, és imprescindible una eina d’estabilització de rendes i 
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mecanismes de mercat per afrontar les crisis de preus amb dotacions 
suficients. Així mateix, cal evitar la competència deslleial que suposa la 
inclusió de més obligacions als productes europeus que no han de complir els 
que provenen de països tercers. En aquest sentit, el document demana exigir 
l’activació de l’exempció del sector agrícola de la normativa europea de la 
competència, havent consensuat prèviament en quines situacions i casos es 
vol aplicar l’exempció. En aquest context, també proposa establir un codi de 
bones pràctiques comercials, assumit voluntàriament pels diferents agents de 
la cadena alimentària que pot millorar-ne l’eficiència en benefici de tots les 
parts. 
 
 
Evitar la discriminació de l’agricultura mediterrània 
 
El document de posicionament de Catalunya introdueix millores en el model 
de la CE perquè no quedin discriminats els països mediterranis i perquè es 
configurin de forma més adequada la vertebració de l’oferta productiva, les 
eines de mercat i de crisis, així com les eines del desenvolupament rural per 
assegurar-ne una programació regional. 
 
D’altra banda, el document de la CE dota de manera insuficient el límit màxim 
d’ajuts de l’Estat espanyol. Així, proposa que tota la superfície agrària sigui 
admissible en el nou sistema d’ajuts, la qual cosa suposa un increment molt 
significatiu de noves superfícies que no han generat, fins ara, drets d’ajut i 
posen en risc l’acompliment dels objectius agraris del Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea, respecte a l’Estat espanyol. 
 
 
Un procés intens de diàleg: 6 mesos i 7.000 consultes 
 
El procés de diàleg ha durat 6 mesos, temps durant el qual s’han fet 14 
reunions dels 4 grups temàtics de treball, 2 reunions bilaterals tècniques i 2 
reunions de la comissió de seguiment. La Plataforma eCatalunya, que va 
posar en marxa el Departament d’Agricultura per afavorir la participació, ha 
rebut fins a 7.000 consultes.  
 
Els arguments i propostes que conté aquest document consensuat entre tots 
els sectors agraris amb l’Administració catalana pretén ser, a banda d’un 
vehicle per transmetre les demandes de Catalunya a les institucions europees, 
un punt de partida per aconseguir sinergies amb altres territoris de l’Estat i el 
mateix Govern espanyol, amb l’objectiu de presentar davant la Comissió i el 
Parlament una contraproposta seriosa, viable i àmpliament consensuada a 
nivell estatal.  
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El Govern concedeix la Medalla d’Or de la Generalitat 
de Catalunya a Josep Maria Ainaud de Lasarte i a 
Antoni Maria Badia i Margarit 
 

• El Govern distingeix la destacada trajectòria com a historiador 
d’Ainaud de Lasarte i la seva contribució rellevant a la continuïtat 
del país, des d’una fidelitat sostinguda als millors valors cívics 

 
• De Badia i Margarit, l’Executiu reconeix la seva destacada 

trajectòria en l’àmbit de la lingüística i la seva contribució a la 
projecció internacional del prestigi de la llengua i la cultura 
catalanes 

 
 
El Consell Executiu ha aprovat concedir la Medalla d’Or de la Generalitat de 
Catalunya a l’historiador i polític Josep Maria Ainaud de Lasarte i al lingüista 
Antoni Maria Badia i Margarit. La concessió de la màxima distinció honorífica 
del Govern a Josep Maria Ainaud de Lasarte (Barcelona, 1925) és un 
reconeixement a la seva destacada trajectòria com a historiador i a la seva 
contribució rellevant a la continuïtat del país, des d’una sostinguda fidelitat als 
millors valors cívics. De la seva banda, el reconeixement al professor Antoni 
Maria Badia i Margarit (Barcelona, 1920) és per la seva destacada trajectòria 
en l’àmbit de la lingüística i per haver contribuït a prestigiar, des d’una activitat 
acadèmica influent, la llengua i la cultura catalanes al món.  
 
 
La Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya és la màxima distinció 
honorífica que atorga l’Executiu per reconèixer les persones i col•lectius que 
amb la seva aportació hagin prestat serveis rellevants, destacats, eminents o 
extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o 
científic. 
 
 
Josep Maria Ainaud de Lasarte 
 
Amb la concessió del guardó, la Generalitat vol distingir una de les 
personalitats que més ha contribuït al redreçament nacional des del període 
de la resistència al franquisme, i que és referent de catalanitat i d’afirmació de 
la cultura catalana. 
 
Ainaud de Lasarte va estudiar en dues institucions pedagògiques de 
referència: l’Escola Montessori de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Escola 
de la Generalitat. El 1952 es va llicenciar en dret per la Universitat de 
Barcelona (UB), on va coincidir amb exponents rellevants de la seva 
generació que impulsaven la resistència cultural. En aquest marc, va ser 
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membre d’organitzacions com Miramar, la Federació Nacional d’Estudiants de 
Catalunya o el Front Universitari de Catalunya. 
 
El 1948 havia fundat la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i 
Socials, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. També va ser promotor de 
l’Antologia poètica universitària (1949). L’any 1974, poc abans d’iniciar-se la 
Transició, va contribuir a la fundació del Grup d’Advocats Demòcrates. 
 
Ha contribuït de manera molt notòria al millor coneixement de la figura i la 
trajectòria d’Enric Prat de la Riba: Prat de la Riba, home de govern (1973, en 
col•laboració amb Enric Jardí) i el recull d’articles Prat de la Riba, home de 
dret (1991). Conjuntament amb Albert Balcells, el 1998 va iniciar l’edició de 
l’obra completa de qui va ser el primer president de la Mancomunitat de 
Catalunya. 
 
També han estat objecte de la seva dedicació altres figures emblemàtiques de 
la vida catalana, com Francesc Macià, Francesc Cambó, Ventura Gassol o 
Lluís Domènech i Montaner. A banda del culte a Sant Jordi, la seva obra 
abasta més centres d’interès, com els reflectits, entre d’altres, als volums 
Símbols de Catalunya (1978), El llibre negre de Catalunya (1996), Ministres 
catalans a Madrid (1996), Mestres que han fet Catalunya (2002) o Barcelona, 
anys trenta (2005). 
 
Ha divulgat sostingudament la història i la cultura catalanes des de diversos 
mitjans de comunicació, tant escrits com audiovisuals, amb la voluntat que el 
catalanisme inspiri, des de la quotidianitat, l’acció col•lectiva. Aquesta tasca 
l’ha complementat amb un gran nombre de conferències impartides arreu del 
país i també per l’Estat espanyol, Europa i Amèrica. 
 
Ha estat diputat al Parlament de Catalunya en la primera legislatura (1980-
1984). Durant aquest mandat, va ser membre de la Diputació Permanent de la 
cambra i de les comissions de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana i de Política 
Cultural. També ha estat regidor de l’Ajuntament de Barcelona del 1987 al 
1990, mandat en el qual va ocupar la presidència del districte de l’Eixample. 
 
Està vinculat estretament a nombroses entitats i institucions, entre les quals 
figuren algunes de les més significatives del teixit cultural i social de 
Catalunya: Òmnium Cultural, l’Ateneu Barcelonès, l’Ateneu Enciclopèdic 
Popular, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, la Societat Catalana 
de Pedagogia, la Fundació Joan Maragall, la Fundació Carles Pi i Sunyer, la 
Fundació Maria Aurèlia Capmany, la Fundació Baruch Spinoza, Amics de la 
Ciutat, Amics de l’Institut Escola o la Casa Museu Prat de la Riba. 
 
Ha estat reconegut amb guardons com el Premi d’Honor Jaume I (1994) la 
medalla President Macià de la Generalitat de Catalunya (2000) o la Medalla 
d’Honor de la Ciutat de Barcelona (2006). 
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Antoni Maria Badia i Margarit 
 
Antoni Maria Badia i Margarit va estudiar inicialment a la Mútua Escolar 
Blanquerna, dirigida per Alexandre Galí, que li va infondre la preocupació pel 
llenguatge. Llicenciat en filologia romànica per la Universitat de Barcelona 
(1943), també es va formar als Estudis Universitaris Catalans. El 1948 es va 
convertir en catedràtic de Gramàtica Històrica de la Llengua Espanyola a la 
UB, i el 1977, de Gramàtica Històrica Catalana. La seva rellevant activitat 
acadèmica ha contribuït a la formació d’una escola d’investigadors. 
 
El professor Badia i Margarit ha fet recerca en l’àmbit de la lingüística 
històrica, sobretot catalana: ha tractat de temes morfològics, sintàctics, 
fonètics, semàntics i més generals. I s’ha dedicat a la dialectologia, primer de 
la llengua aragonesa i després de la catalana. Especialitzat en geografia 
lingüística, va participar intensament en les tasques inicials de l’elaboració de 
l’Atles lingüístic del domini català. L’onomàstica ha estat un altre dels seus 
centres d’interès, amb especial atenció als elements botànics de la toponímia. 
 
Destaquen també els seus treballs de lingüística estructural. La 
comparatística, la història de la lingüística, les relacions del català amb les 
llengües veïnes i alguns aspectes de sociologia lingüística han estat igualment 
objecte de la seva recerca i són parcialment recollits a Llengua i cultura als 
Països Catalans (1964). Des del punt de vista sociolingüístic, La llengua dels 
barcelonins (1969) és la seva obra més rellevant, amb repercussions generals 
dins la romanística. 
  
Són importants, a més, dues obres de síntesi en castellà, Gramática histórica 
catalana (1951) i Gramática catalana (1962). I cal esmentar títols com La 
llengua catalana ahir i avui (1973), Ciència i passió dins la cultura catalana 
(1977), La formació de la llengua catalana. Assaig d'interpretació històrica 
(1981) o Llengua i poder (1986). El 1994 va publicar la valuosa Gramàtica de 
la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica. 
 
Ha estat responsable de l'equip català de PatRom (Patronymica Romanica), 
diccionari dels llinatges romànics coordinat per la Universitat de Trèveris 
(Alemanya). Dirigeix la revista Estudis Romànics i ha presidit l'Associació 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, el Grup Català de 
Sociolingüística i la Société de Linguistique Romane. El 1986 va ser president 
del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana.  
 
El seu reconegut prestigi acadèmic el va dur a ser rector de la UB entre 1978 i  
1986. Ha estat professor visitant a Europa i Amèrica i és Doctor honoris causa 
per les universitats de Salzburg, Tolosa de Llenguadoc, Sorbonne, Perpinyà, 
Illinois, Rovira i Virgili, Illes Balears, i Alacant, a més del Knox College nord-
americà. Membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de l'Institut 
d'Estudis Catalans, n’ha presidit també la Secció Filològica.  
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El professor Badia i Margarit ha estat reconegut, entre d’altres, amb la Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat (1986), el Premi Fundació Catalana per a la 
Recerca (1996), o la Medalla d’Or al mèrit científic de l’Ajuntament de 
Barcelona (1999) o el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2003). 
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional el 
nucli antic d’Anglès, a la Selva 
 

• L’objectiu és garantir en les millors condicions possibles els 
valors culturals, paisatgístics i ambientals del nucli, que conserva 
la configuració urbanística medieval del segle XVII 

 
 
El Govern ha acordat avui declarar bé cultural d’interès nacional, en la 
categoria de conjunt històric, el nucli antic d’Anglès (la Selva), i n’ha delimitat 
l’entorn de protecció. L’objectiu és garantir en les millors condicions possibles 
els valors culturals, paisatgístics i ambientals d’aquest nucli, que el Govern 
considera que cal protegir especialment per la seva significació històrica, 
urbanística, arquitectònica, tipològica i ambiental. 
 
Anglès és un nucli urbà que, per les seves característiques morfològiques, 
urbanístiques, arquitectòniques, constructives i històriques, conserva la 
configuració de l’urbanisme dels nuclis medievals catalans i dels creixements 
del segle XVII. Està format pel recinte urbà ubicat entre l’espai de l’antic 
castell i l’església. S’organitza a partir de la Plaça de la Vila, del carrer Major i 
del carrer d’Avall, el carrer de l’Empedrat i pels creixements que se’n generen, 
com el barri de Santa Magdalena, al voltant de la plaça del mateix nom. 
 
El conjunt arquitectònic i urbanístic d’Anglès destaca per l’harmonia i la 
continuïtat de la traça dels seus carrers, illes, plaça i edificis. A més del 
conjunt d’edificis d’habitatges, espais públics i carrers, destaquen l’església de 
Sant Miquel, el barri de Santa Magdalena, les arcades del carrer d’Avall i 
edificis com Cal Rellotger, Ca l’Esparter, Can Camps, Can Noi i, més 
modernament, Can Peix i Can Cendra, obres de l’arquitecte Masó. 
 
El territori delimitat conté el major nombre d’edificis històrics, sobretot d’època 
gòtica, espais i carrers històricament i espacialment interessants i que 
expliquen l’evolució històrica de la vila al llarg de 800 anys.  
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Altres acords del Govern 
 
 
El Govern adequa la classificació catalana d’ocupacions a les noves 
professions que ha generat l’evolució de la societat  
  
El Consell Executiu ha aprovat la nova classificació catalana d’ocupacions 
(CCO-2011), que s’adequa a les noves professions que ha generat l’evolució 
de la societat. Tècnic en webs o enginyer tècnic forestal i del medi natural són 
presents en la nova classificació, juntament amb altres ocupacions, 
majoritàriament relacionades amb el medi ambient i les tecnologies de la 
informació i la comunicació, que tenien poca presència en l’anterior 
classificació. 
  
La CCO-2011 és comparable amb les seves homòlogues en els àmbits estatal 
i europeu i manté la classificació CIUO-2008 establerta per l’Oficina 
Internacional del Treball. Ha estat elaborada per l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat), amb l’assessorament terminològic del Termcat. 
L’adaptació de les classificacions estadístiques a la llengua catalana preveu 
cobrir gradualment els buits terminològics i normatius que afecten el sistema 
estadístic català, alhora que facilita la implementació dels registres i arxius 
administratius susceptibles d'aprofitament estadístic. 
  
Les classificacions estadístiques oficials s’utilitzen en la presentació de dades 
econòmiques, demogràfiques i socials. Actualment el sistema estadístic de 
Catalunya disposa d’aquests instruments estadístics sobre activitats 
econòmiques, productes per activitats, productes pel comerç internacional, 
productes pel consum, ocupacions o professions, nivells educatius i malalties. 
  
 
Concessió definitiva de ràdio municipal a l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
 
El Govern ha acordat atorgar definitivament a l’Ajuntament d’Arenys de Mar la 
concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora 
en ones mètriques amb modulació de freqüència. 
 
El consistori ja disposava de la concessió provisional d’una emissora de 
freqüència modulada de tipus municipal des de 1993. Vist que les 
instal•lacions de l’emissora s’adiuen al projecte aprovat en el seu dia, que han 
superat la inspecció tècnica preceptiva, el Govern ha procedit a l'atorgament 
definitiu de la concessió a la ràdio municipal. 
 
 


