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El Govern impulsa el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 
2012-2020  

 
• El document preveu complir en l’horitzó del 2020 els objectius 20-

20-20 establerts per la UE: reduir l’energia un 20,2%, augmentar al 
20,1% les renovables i reduir un 25,3% les emissions de CO2 
 

• L’estalvi i l’eficiència energètica seran l’eix principal de les 
polítiques energètiques i climàtiques del Govern 
 

• El compliment del Pla implicarà la creació de 70.000 llocs de 
treball i inversions induïdes per valor de 24.600 milions d’euros 

 
 
El Govern impulsa el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020, que ha de 
servir de guia per a les polítiques energètiques i de mitigació del canvi climàtic 
a Catalunya. El Pla estableix les línies de treball i les prioritats per assolir el 
2020 l’objectiu 20-20-20 determinat per la Unió Europea: reduir el consum 
d’energia en un 20,2%, augmentar fins al 20,1% el pes de les renovables en el 
consum d’energia primària i reduir un 25,3% les emissions de CO2. Es calcula 
que un cop assolits els objectius generarà 70.000 llocs de treball i 24.600 
milions d’euros d’inversions. Avui els departaments d’Empresa i Ocupació i de 
Territori i Sostenibilitat han presentat el document en la reunió del Consell 
Executiu. Es tracta de la primera vegada que Catalunya aborda les polítiques 
energètiques i climàtiques de manera conjunta i coordinada a través del 
diferents departaments implicats. 
 
L’objectiu del Govern és assolir una economia i una societat de baixa 
intensitat energètica i de baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i 
sostenible a mitjà i llarg termini. A més, l’aplicació del Pla ha d’exercir com a 
suport per a la consolidació d’un sector econòmic directament relacionat amb 
l’estalvi i l’eficiència energètica, les energies renovables o la reducció 
d’emissions, a més d’incentivar altres activitats relacionades amb l’estalvi i 
l’eficiència energètica, com la rehabilitació d’edificis.  
 
Per assolir aquests objectius, el Pla fixa l’estalvi i l’eficiència energètica com la 
línia prioritària de les polítiques energètiques i climàtiques de Catalunya. Per 
això, es vol passar de gestionar l’oferta d’energia a gestionar la demanda, és a 
dir, aconseguir un menor consum d’energia i un millor aprofitament de la que 
es consumeix, tenint en compte que es treballa amb una previsió d’encariment 
dels preus de l’energia, fonamentalment del preu del petroli. 
 
La reducció en el consum d’energia es notarà en tots els àmbits d’activitat, des 
del propi sector energètic fins a la indústria, els serveis o l’entorn domèstic. 
Dins d’aquesta línia de treball, el document identifica dos grans àmbits 
d’actuació: l’edificació i la mobilitat sostenible. En el camp de l’edificació, es 
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dissenyaran actuacions destinades a potenciar la rehabilitació energètica 
d’edificis, és a dir, a aplicar criteris d’estalvi i eficiència energètica en les obres 
de posada al dia d’habitatges i edificis, amb el doble objectiu de reduir 
consums i reactivar la construcció. També s’implementaran mesures per 
consolidar el sector dels serveis energètics, és a dir, de les empreses 
especialitzades a aconseguir estalvis energètics per a tercers. 
 
En el camp de la mobilitat sostenible, el document recull la necessitat 
d’avançar cap a una mobilitat sostenible, potenciant l’ús del vehicle elèctric i la 
intermodalitat. En aquesta matèria els dos principals eixos són el 
desenvolupament d’una indústria auxiliar i de les infraestructures associades a 
la implantació del vehicle elèctric i l’establiment de sinergies entre els modes 
de transport eficient i el vehicle elèctric. 
 
Totes les polítiques de reducció del consum d’energia i d’eficiència energètica 
tenen un impacte immediat en l’assoliment dels objectius de reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Així, tot i que el Pla només inclou 
aquelles emissions relacionades amb l’energia –que en generen un 
percentatge molt important–, ja permetria complir amb els objectius establerts 
per la Unió Europea. En qualsevol cas, l’actuació en matèria de política 
energètica i climàtica és de naturalesa molt transversal i per aquest motiu 
incideix en el desenvolupament d’altres polítiques sectorials. El Pla té en 
compte aquest fet i és coherent amb les diferents planificacions existents o 
actualment en curs, com l’Estratègia Catalunya 2020, el Pla d’impuls al vehicle 
elèctric o el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, entre d’altres. 
 
 
Energies renovables 
 
El document també fa èmfasi en la voluntat d’avançar en l’aprofitament de les 
energies renovables a Catalunya, identificant el potencial de les diferents 
tecnologies en el termini del Pla i definint les accions necessàries per fer-ne 
efectiva la implantació. Així, estableix la voluntat d’assolir 5.136 MW instal·lats 
d’energia eòlica, 570 dels quals seran d’energia eòlica marina. Es farà amb la 
definició d’un nou mapa eòlic, la repotenciació dels parcs ja existents que 
assoleixin una vida útil de 15 anys o la implantació de l’energia minieòlica i 
microeòlica. 
 
La biomassa agrícola i forestal també disposarà de plans específics per al seu 
aprofitament. La intenció és assolir els 160 MW de potència instal·lada a partir 
de l’ús d’aquest recurs, que permet avançar en l’aproximació de les centrals 
de producció al punt de consum, suposa un efecte multiplicador per a les 
economies dels territoris i permet mantenir netes les zones forestals. La 
Generalitat també es marca com a fita avançar en un marc normatiu que reguli 
l’autoconsum, o balanç net, per aconseguir un major aprofitament de l’energia 
solar.  
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Un altre objectiu del Pla és aconseguir que un 14,5% de l’energia final 
consumida en el sector del transport procedeixi de fonts d’origen renovable. 
És per això que el document aposta per fer polítiques per incentivar l’ús de 
biocombustibles.  
 
 
Impacte socioeconòmic 
 
Les mesures establertes en el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020, a 
més de contribuir a la millora del benestar de la societat i a la competitivitat de 
l’economia, tindran un impacte socioeconòmic directe. En primer lloc, les 
mesures d’estalvi i eficiència energètica i l’augment del pes de les renovables 
facilitaran l’estalvi acumulat de 33.850 milions d’euros per als consumidors 
finals durant tot el període. Al mateix temps, suposaran un impacte positiu per 
a la balança comercial, en reduir en 20.415 milions d’euros la importació de 
combustibles fòssils. 
 
En segon lloc, l’aplicació del Pla induirà inversions per valor de 24.600 milions 
d’euros, 1.790 dels quals correspondran a les administracions públiques. 
Aquestes actuacions generaran fins a 70.000 llocs de treball. D’aquests, 
38.000 estaran relacionats amb l’estalvi i l’eficiència energètica i 32.000, amb 
el sector de les energies renovables. A més, seguint el mateix principi de les 
polítiques climàtiques de la UE, que estableix de manera conjunta 
responsabilitats i recursos, Catalunya entén que a partir del 2013 també li 
correspon gestionar els ingressos derivats de les subhastes de la fase III de 
les activitats sotmeses al comerç de drets d'emissió. Al Pla s'estima que 
aquests ingressos serien d’uns 150 milions d’euros anuals, que s'aplicarien a 
accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
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El Govern formalitzarà contractes públics amb entitats 
socials per valor de 5,6 milions d’euros 
 

• El Consell Executiu aprova la reserva social d’aquest 2012 
destinada a contractes a través de centres d’inserció sociolaboral 
o entitats sense ànim de lucre  
 

• L’any passat el Govern va destinar un 7 per cent més del previst a 
contractes amb reserva social 

 
 
El Govern formalitzarà enguany contractes administratius d’obres, 
subministraments o serveis amb entitats i centres de caràcter social per valor 
de 5.576.236 euros. El Consell Executiu ha aprovat avui la quantia de la 
contractació pública que els diferents departaments de la Generalitat, els 
organismes autònoms i les empreses públiques hauran de destinar empreses 
d’inserció sociolaboral o entitats que treballin amb persones amb risc 
d’exclusió social. 
 
Tal com estableix la Llei de mesures fiscals i administratives, el Govern de la 
Generalitat i els seus organismes autònoms i empreses públiques han de 
reservar determinats contractes a fomentar els objectius socials a través de 
centres d’inserció laboral de persones amb alguna disminució, d’empreses 
d’inserció sociolaboral o d’entitats sense ànim de lucre que tinguin com a 
finalitat la integració de persones amb risc d’exclusió social. Es tracta 
bàsicament de contractes d’obres i serveis de conservació  manteniment de 
béns immobles; de serveis de missatgeria, correspondència i distribució; d’arts 
gràfiques; de neteja i bugaderia; de restauració, i de recollida i transports de 
residus, així com els serveis i subministraments auxiliars per al funcionament 
de l’Administració. Per a aquest 2012 el Govern hi destinarà almenys 
5.576.236 euros 
 
El Consell Executiu també ha aprovat una reserva de contractació de 
1.350.000 euros amb Centres especials de treball, que treballen per a la 
integració de persones amb algun tipus de disminució, o a través de 
programes d’ocupació protegida, quan almenys el 70 per cent dels 
treballadors afectats siguin persones amb una discapacitat que els impedeixi 
exercir una activitat professional normal. 
 
 
Elevat compliment de la reserva social 
 
En la reunió del Consell Executiu d’avui el Govern ha donat compte de l’elevat 
grau de compliment de la reserva social durant el 2011. En concret, l’Executiu 
va realitzar contractes amb entitats i centres de caràcter social per valor de 
8.753.815 euros, un 7 per cent més dels 8.190.000 aprovats pel Govern. 
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També es va superar en 58.669 euros la reserva de contractació social amb 
Centres especials de treball, que estava fixada en 1.350.000 euros. 
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El Govern simplifica els tràmits dels laboratoris de 
salut ambiental i alimentària  
 

• El decret aprovat simplifica els tràmits administratius per exercir 
l’activitat i millora la garantia de qualitat de les anàlisis que es fan 
als aliments i les aigües per al consum públic 

 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret dels laboratoris de salut ambiental i 
alimentària i dels laboratoris de control oficial, que simplifica els tràmits per 
exercir l’activitat i millora la garantia de qualitat de les anàlisis que es fan als 
aliments i a les aigües per al consum públic. El decret regula l’autorització, 
l’acreditació i el registre dels laboratoris i s’adapta a la normativa comunitària i 
estatal.  
 
El decret aprovat avui dóna resposta als canvis normatius que s’han produït 
els darrers anys, amb la Llei 18/2009, de salut pública, la normativa sobre 
higiene i seguretat alimentària o sobre serveis al mercat interior de la UE. Així, 
suprimeix obstacles administratius i simplifica tràmits, redueix les càrregues 
administratives per a petites i mitjanes empreses i millora la garantia de la 
qualitat de les anàlisis que es fan als aliments i les aigües per al consum 
públic. 
 
 
Novetats principals 
 
Les novetats més rellevants que incorpora el decret aprovat avui són: 
 

• La simplificació administrativa de l’inici de l’activitat per part dels titulars 
dels laboratoris, que únicament han de presentar la declaració 
responsable i la comunicació davant l’Oficina de Gestió Empresarial 
(OGE), a través d’un model que es trobarà al web, i sense necessitat 
d’adjuntar cap tipus de documentació. L’OGE realitza la inscripció 
d’ofici del laboratori al Registre de laboratoris de salut ambiental i 
alimentària.  

 
• La regulació de la participació en tasques de control oficial per part dels 

laboratoris de titularitat privada.  
 

• L’exigència de compliment d’uns nivells adequats i uns requisits de 
qualitat per part dels laboratoris. S’assegura així una adaptació correcta 
a les normes de salut ambiental i alimentària i es garanteix un nivell 
adequat de qualitat en funció dels àmbits analítics per tal de promoure 
la salut pública en l’àmbit de la sanitat ambiental i alimentària. 
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• La substitució de l’autorització administrativa actual de funcionament 
per la lliure prestació de serveis dels laboratoris un cop realitzada la 
declaració responsable, i la desaparició de la renovació de l’autorització 
cada 5 anys. 

 
• La possibilitat d’inscripció dels laboratoris amb establiment a altres 

comunitats autònomes o països membres de la Unió Europea al 
Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària, amb caràcter 
voluntari.  

 
 
�
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El Govern crea el Sistema Integrat de Dades 
d’Explotacions Agràries de Catalunya 
 

• Redueix els tràmits administratius i permet disposar d’informació 
integrada, permanent i actualitzada, eficaç per al Govern per a una 
planificació adequada del sector 
 

El Govern ha aprovat avui el Decret de creació del Sistema Integrat de Dades 
d’Explotacions Agràries de Catalunya (DEAC), que integrarà a Internet tota la 
informació disponible sobre les explotacions agràries. L’instrument permetrà 
disposar d’informació actualitzada eficaç per al Govern a l’hora d’avaluar la 
situació del sector agrícola i seguir l’evolució estructural de les explotacions 
agràries de Catalunya. 
 
El Sistema recollirà les característiques de les explotacions agràries i 
ramaderes: titularitat, superfície i béns de producció i d’orientació tècnica 
productiva de l’explotació. L’actualització del directori es farà d’ofici i de forma 
automatitzada a través de les dades obtingudes d’aplicacions del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. D’aquesta 
manera s’eliminarà el cost administratiu per al ciutadà i, al mateix temps, es 
reduirà el cost per a l’Administració. 
 
El decret aprovat avui també flexibilitza determinats criteris per accedir a la 
qualificació d’Explotació Agrària Prioritària per facilitar i incentivar així l’activitat 
agrària, garantir la continuïtat de les explotacions i augmentar les que es 
podran acollir als avantatges d’aquesta qualificació. D’entre les mesures de 
flexibilització destaquen les següents: 
 

• Es flexibilitzen els criteris per accedir a la condició d’agricultor 
professional i professional de l’agricultura més flexible.  
 

• Es facilita l’accés a les dones com a titulars d’explotacions agràries. 
 

• Es facilita el relleu a l’explotació en casos de cessament de l’activitat, 
per jubilació, incapacitat laboral permanent o mort del titular. 
 

• Es facilita la qualificació d’explotacions agràries prioritàries a 
explotacions situades en zones amb limitacions naturals i 
agronòmiques. 

 
Amb aquesta major flexibilitat per obtenir la qualificació d’Explotació Agrària 
Prioritària hi haurà més explotacions que es podran acollir als avantatges 
fiscals en la transmissió de béns rústics, per compra, donació o herència 
(entre el 75 % i el 100 % de reducció de l’impost de transmissions patrimonials 
i actes jurídics documentats), per accedir a determinats ajuts del Contracte 
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Global d’Explotació (plans de millora, incorporació de joves i ajuts de 
diversificació) i per obtenir determinats drets de producció (pagament únic, 
vinya...).  
 
El decret s’emmarca en el compromís del Govern amb la simplificació 
administrativa i normativa.  
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Altres acords del Govern 
 
 
El Govern modifica el reglament de la Lotto 6/49 per incrementar les 
opcions de premi 
  
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el decret de modificació de l'actual 
reglament de la loteria Lotto 6/49 i de les seves variants. La nova norma, que 
començarà a aplicar-se el proper mes de maig, comportarà la introducció d'un 
número anomenat "Plus", resultant de la realització d'un sorteig, amb el qual 
s'incrementaran les opcions de premi respecte al joc vigent fins ara. 
  
La creació del "Plus" té com a objectiu fer més atractiva una modalitat de 
loteria d'àmbit estrictament català, la Lotto 6/49, en un moment de gran 
competència en el sector del joc a tot l'Estat espanyol. A més, la modificació 
del reglament coincideix amb el 25è aniversari de la Loteria de Catalunya, que 
va iniciar la seva activitat l'any 1987. Actualment, Catalunya comercialitza a 
través de les xarxes de distribució convencional (quioscos, llibreries, estancs i 
bars) cinc productes propis de loteria: Loto Ràpid, Lotto 6/49, Trio, Super 10 i 
Loto Express. 
 
 
 
 


