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El Govern impulsa el programa ‘Catalunya Emprèn’ per 
fomentar l’emprenedoria i la creació de llocs de treball 

 
• Pretén estimular la creació d’un mínim de 60.000 noves empreses i 

autoempreses i de 100.000 llocs de treball en els propers quatre 
anys 
 

• Entre les mesures previstes hi ha l’aprovació de la llei de 
l’emprenedoria, l’habilitació de xarxes de suport a la iniciativa 
empresarial i l’autoocupació o la creació d’instruments de suport a 
empreses d’alt potencial de creixement 
 

• La Generalitat destinarà 200 milions d’euros a aquest programa, 
amb l’objectiu de mobilitzar-ne més de 3.500 
 

 
El Govern ha acordat avui impulsar l’elaboració i el desplegament del 
programa Catalunya Emprèn, destinat a activar totes les capacitats del país 
per crear noves empreses i generar ocupació. Coordinat pel Departament 
d’Empresa i Ocupació, se centrarà a fomentar l’esperit emprenedor i donar 
suport a la creació d’empreses, amb l’objectiu de contribuir al naixement d’un 
mínim de 60.000 noves empreses i la creació de 100.000 llocs de treball en 
els propers quatre anys. La dotació del programa per part de la Generalitat 
ascendirà a 200 milions d’euros amb l’objectiu de mobilitzar-ne 3.500 en 
projectes d’emprenedoria i creació d’empreses. 
 
El Govern vol propiciar la recuperació de teixit empresarial a Catalunya que 
des de 2008 s’ha vist reduït de 23.694 empreses. Actualment, segons dades 
de l’IDESCAT, a Catalunya hi ha 611.751 empreses. D’aquestes, 2.189 tenen 
més de 200 treballadors; 5.511 en tenen de 50 a 199; 27.417 de 10 a 40, i 
230.541 d’1 a 9.  
 
El programa Catalunya Emprèn vol activar i potenciar totes les capacitats del 
país per crear noves empreses que generin riquesa i llocs de treball, a banda 
de constituir i sostenir una xarxa público-privada que reuneixi i coordini tots els 
agents del territori compromesos en la formalització de nous projectes 
empresarials. L’objectiu del programa és contribuir al sorgiment de projectes 
d'èxit i de llarg recorregut i fer de Catalunya un referent global de societat amb 
iniciativa i esperit emprenedor, capaç de crear ocupació de qualitat i benestar 
per a tots els ciutadans. 
 
Una part de les actuacions se centrarà en els diferents estadis de formació 
(ensenyament obligatori, superior i formació professional) i envers la societat i 
l’opinió pública per fomentar l’esperit emprenedor, de manera que augmenti la 
preferència i la voluntat de crear empreses pròpies o autoempreses. Per 
exemple, en l’àmbit de la formació superior, el programa preveu la necessària 
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presentació d’un pla de negoci com a requisit per obtenir determinades 
titulacions universitàries. 
 
El gruix de les mesures tindran com a finalitat facilitar la creació d’empreses. 
Així, es posaran en marxa línies d’assessorament, suport específic i formació 
per als emprenedors; es crearà una xarxa de recursos per als emprenedors, 
que unifiqui les actuacions en matèria de vivers d’empreses, programes de 
suport econòmic per a col·lectius específics com autònoms o persones 
desocupades o línies d’avals garantits per la Generalitat; s’habilitaran 
instruments de suport jurídic, de gestió i de tramitació per a empreses de nova 
creació i es crearan programes de suport a empreses d’alt creixement 
potencial (instruments públics d’inversió, capital llavor, business angels...), per 
afavorir la consolidació dels projectes amb més projecció. 
 
El Catalunya Emprèn també preveu actuacions enfocades a “segones 
oportunitats” per a emprenedors que en primera instància no hagin reeixit, així 
com també la promoció d’spin-off, juntament amb els centres de recerca, els 
centres tecnològics i les universitats, fruit de les patents i la valorització de la 
recerca, per potenciar la transferència tecnològica i de coneixement cap a les 
empreses i afavorir la creació de nous en projectes empresarials de referència 
al país. 
 
Les mesures aniran acompanyades de diferents canvis normatius i 
administratius, que eliminin traves a la creació d’empreses i permetin una 
relació més àgil entre la Generalitat i les empreses o autònoms. Això inclou, 
per exemple, una nova organització, que integri la xarxa “Inicia”, els serveis 
d’emprenedoria del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i els d’ACC1Ó, o 
la creació d’una nova Lllei de l’emprenedoria.  
 
En els propers dies el Departament d’Empresa i Ocupació es posarà en 
contacte amb els diferents agents implicats en el foment de l’emprenedoria i la 
creació d’empreses a Catalunya per donar-los a conèixer les línies mestres 
del programa i treballar conjuntament en la seva elaboració, execució i 
desplegament. 
 
El Govern preveu aprovar i presentar oficialment el Catalunya Emprèn el 
proper mes de maig i posar-lo marxa de forma progressiva al llarg de 2012. 
Finalitzats els primers quatre anys es farà una avaluació del funcionament de 
les diferents línies del projecte i se’n decidirà la continuïtat.  
 
La iniciativa respon al Pla de Govern 2011-2014, està alineat amb l’estratègia 
Europa 2020 i se suma a les polítiques de dinamització de l’activitat 
empresarial i de reactivació de l’economia que s’estan duent a terme des del 
Govern, com el Pla d’actuacions industrials i empresarials 2012-2014 o 
l’Estratègia Catalana per l’Ocupació 2012-2020. 
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El Govern promou les actuacions de protecció de les 
infraestructures crítiques i estratègiques de 
Catalunya 
 

• El Govern crea una comissió interdepartamental per definir les 
infraestructures, serveis i equipaments, que s’inclouran al Catàleg 
d’Infraestructures Estratègiques espanyol 
 

• L’objectiu és millorar la prevenció, la preparació i la resposta 
davant de possibles atemptats terroristes o altres amenaces 
 

El Govern ha aprovat avui un acord per impulsar les actuacions relatives a la 
protecció de les infraestructures crítiques i estratègiques de Catalunya per 
millorar la prevenció, la preparació i la resposta davant de possibles atemptats 
terroristes o altres amenaces. La mesura pretén establir les estratègies i 
estructures adequades per dirigir i coordinar les actuacions de protecció 
d’aquestes infraestructures per part de les diferents administracions públiques, 
en compliment d’una normativa europea. La Generalitat té facultats per 
protegir les persones i els béns i mantenir l’ordre públic, en virtut de l’article 
164 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  
 
Les infraestructures estratègiques són les instal·lacions, xarxes, sistemes i 
equips físics i de tecnologia de la informació sobre les quals recau el 
funcionament dels serveis essencials. Les crítiques són aquelles 
infraestructures estratègiques indispensables que no permeten solucions 
alternatives, de manera que la seva pertorbació o destrucció tindria un greu 
impacte sobre els serveis essencials. Es tracta, per tant, dels serveis 
necessaris per al manteniment de les funcions socials bàsiques, com són la 
salut, la seguretat, el benestar social i econòmic dels ciutadans, o l’eficaç 
funcionament de les institucions de l’Estat i les administracions públiques. 
 
En aquest sentit, el Govern haurà de proposar a la Secretaria d’Estat de 
Seguretat del Ministeri de l’Interior les infraestructures estratègiques de 
Catalunya, així com les infraestructures crítiques o les infraestructures 
crítiques europees ubicades en territori català perquè siguin incloses al 
Catàleg d’Infraestructures Estratègiques del Govern espanyol. Amb aquesta 
finalitat, l’Executiu crearà una comissió interdepartamental adscrita al 
Departament d’Interior per identificar les infraestructures crítiques i 
estratègiques de Catalunya, que determinarà el contingut de la proposta que 
s’enviarà als òrgans de l’Estat. El Departament d’Interior s’encarregarà 
d’elaborar la proposta d’una normativa que determini qüestions com la 
coordinació amb altres òrgans competents, la participació de la Generalitat al 
Catàleg o la creació i regulació dels registres per als Plans de Protecció 
Específics i els plans de Suport Operatiu, mitjançant la policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra. 
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El Govern aprova un nou reglament que simplifica el 
funcionament del Consell de Seguretat de Catalunya 
 

• Adapta les funcions de l’òrgan: conèixer, analitzar, estudiar i 
avaluar la situació de seguretat del país 
 

• Amplia el nombre de membres permanents per donar estabilitat a 
la presència dels actors públics i privats més rellevants en aquest 
àmbit  

 
 
El Govern ha aprovat avui un nou reglament amb l’objectiu d’ajustar les 
funcions del Consell de Seguretat de Catalunya i simplificar la configuració de 
la seva composició i el seu règim d’organització i funcionament. El Consell és 
l’òrgan consultiu i de participació superior de Catalunya en matèria de 
seguretat. 
 
El reglament estableix que les funcions del Consell de Seguretat de Catalunya 
són conèixer, analitzar, estudiar i avaluar la situació de la seguretat al país, a 
partir de les dades i estudis aportats pel Departament d’Interior i promoure i 
proposar mesures de millora, a través d’informes, comissions d’estudi o grups 
de treball, que es presentaran davant dels organismes i administracions 
públiques competents. 
 
En relació amb la composició, amplia el nombre de membres permanents de 
l’organisme respecte a la normativa vigent, i dóna així estabilitat a la presència 
dels actors públics i privats més rellevants en matèria de seguretat. 
S’afegeixen com a vocals permanents al Consell responsables polítics i 
autoritats dels serveis de seguretat pública d’administracions locals, del 
Govern i de l’Estat (Judicatura i Fiscalia), així com membres d’entitats i òrgans 
de participació ciutadana. D’aquesta manera, s’amplia la diversitat de 
perspectives que necessàriament han de ser presents en un espai de consulta 
i participació d’aquesta naturalesa. A més, per tal d’incorporar les opinions i 
reflexions que exigeixi l’evolució sociopolítica, cultural i econòmica del país, es 
preveu la possibilitat de convidar al Consell representants de la societat civil 
organitzada, institucions i administracions públiques o centres de recerca. 
 
Finalment, amb l’objectiu de simplificar i facilitar la seva tasca, el reglament 
preveu un règim d’organització i funcionament senzill que atribueix al Consell 
diverses potestats d’autoorganització que li permeten actuar amb flexibilitat, si 
les circumstàncies ho requereixen. En aquest sentit, es pot dotar a si mateix 
de normes de funcionament intern. També pot acordar la constitució de 
comissions d’estudi i de grups de treball, temporals o permanents, en funció 
de les matèries a tractar, els resultats de les quals s’han d’elevar al Consell. A 
més, sota determinades condicions, la presidència del Consell pot crear grups 
de treball amb caràcter d’urgència.  
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El Govern regula el Registre de Nomenaments Tutelars 
no Testamentaris i de Poders Atorgats en Previsió 
d’Incapacitat i el Registre de Patrimonis Protegits 
 

• El Consell Executiu ha aprovat el decret que regula aquestes dues 
figures 

 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el decret que regula el Registre de 
Nomenaments Tutelars no Testamentaris i de Poders Atorgats en Previsió 
d’Incapacitat i el Registre de Patrimonis Protegits. El decret, que regula en un 
únic text normatiu els dos registres, determina els actes i les dades que s’hi 
han d’inscriure, el seu funcionament, la publicitat registral i l’organització. 
 
Així, el decret determina que s’han d’inscriure al Registre de Nomenaments 
Tutelars no Testamentaris i de Poders Atorgats en Previsió d’Incapacitat els 
actes següents:  
 

• Els nomenaments, les exclusions i la revocació de les delacions tutelars 
(oferiment a una o diverses persones del poder d’acceptar o rebutjar la 
tutela) atorgades en escriptura pública, sempre que no siguin testament 
ni codicil (manifestació d’última voluntat que, sense instituir hereu, 
regula de manera parcial la seva successió amb disposicions a títol 
particular). 
 

• L’atorgament i la revocació total o parcial dels poders atorgats en 
escriptura pública en previsió d’una situació d’incapacitat i, si escau, 
l’extinció judicial d’aquests poders.  

 
De la seva banda, el Registre de Patrimonis Protegits, de nova creació, té com 
a objectiu inscriure els béns que no es poden vendre ni llogar en previsió que 
serveixin per cobrir les necessitats vitals d’una persona afectada per una 
discapacitat psíquica o física greu o per una situació de dependència severa. 
Així, s’hi inscriuen els actes següents: 
 

• La constitució de patrimonis protegits i les seves modificacions. 
 
• Les aportacions de béns a patrimonis protegits constituïts i inscrits al 

Registre. 
 

• Els nomenaments i els canvis d’administradors de patrimonis protegits 
inscrits al Registre. 
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• Les mesures adoptades judicialment –amb caràcter transitori o 
permanent– referides a l’administració de patrimonis protegits inscrits al 
Registre.  

 
Les dades inscriptibles en ambdós registres han de figurar en la comunicació 
del notari que ha autoritzat l’escriptura corresponent, que s’ha de trametre dins 
del tercer dia, a comptar des de la data d’autorització del document 
corresponent, al Col·legi de Notaris de Catalunya. Aquest ha de lliurar 
setmanalment –i via telemàtica– les comunicacions rebudes als dos registres.  
 
Els actes inscriptibles atorgats amb anterioritat a l’entrada en vigor del decret 
es poden inscriure al Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris i 
de Poders Atorgats en Previsió d’Incapacitat, així com al Registre de 
Patrimonis Protegits mitjançant una comunicació realitzada pel notari i titular 
del protocol en què figuri el document públic. 
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Altres acords del Govern 
 
Conveni amb l’Estat per a la restauració i museïtzació del jaciment 
Deltebre I 
 
El Govern ha aprovat avui la signatura d’un conveni entre el Departament de 
Cultura, a través de la Direcció General del Patrimoni Cultural, i el Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General de Belles Arts i 
Béns Culturals, per a la protecció del patrimoni cultural subaquàtic.  
 
En virtut d’aquest acord, la Generalitat aportarà 62.000 euros i l’Administració 
de l’Estat 60.000 més per al projecte d’excavació, extracció, preparació d’un 
projecte museogràfic i restauració dels jaciment Deltebre I. El jaciment conté  
les restes d’un vaixell que hauria format part del comboi militar que va actuar 
en el setge de la plaça de Tarragona el 1831, en el marc de la Guerra 
d’Independència. El vaixell no ha patit cap espoliació i les restes es mantenen 
en un estat immillorable de conservació pel fet que les sorres que l’han cobert 
al llarg dels anys han creat una capa protectora. Es tracta d’un jaciment 
excepcional, tant pel seu valor històric, com per l’estat de conservació del seu 
carregament i la seva arquitectura naval.  
 
 
 
 


