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El Govern adopta mesures jurídiques i polítiques per 
fer front a l’ofensiva recentralitzadora de l’Estat 
 

• El Govern defensarà amb accions concretes l’autogovern del país i 
reivindicarà de manera diàfana que Catalunya no restarà immòbil 
davant de qualsevol intent de laminar el seu marc competencial 
 

• Porta al Consell de Garanties Estatuàries els decrets espanyols 
d’educació i sanitat, que envaeixen competències de Catalunya, a 
més de ser clarament insuficients per a l’estalvi 
 

• Encarregarà a l’Institut d’Estudis Autonòmics que analitzi les 
duplicitats administratives, davant d’una estructura estatal 
sobredimensionada que genera la ineficiència de les 
administracions  
 

• Enviarà un requeriment formal a l’Estat perquè faci efectives totes 
les sentències que incompleix amb Catalunya 

 
 
El Govern ha adoptat en la reunió d’avui un conjunt de mesures jurídiques i 
polítiques per defensar l’autogovern del país i reivindicar de manera diàfana 
que Catalunya no restarà immòbil davant de qualsevol intent de laminar el seu 
marc competencial. L’Executiu ha decidit fer front a l’ofensiva del Govern 
espanyol d’iniciar un procés de recentralització de les competències de 
Catalunya, sota el pretext de lluita contra el dèficit públic. L’actuació del 
Govern es basarà en tot moment en els principis de la legalitat i del diàleg.  
 
Les mesures que ha decidit emprendre el Govern són les següents: 
 
 

1. Reials decrets llei 
 
El Govern ha acordat avui portar al Consell de Garanties Estatutàries el Reial 
decret llei de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en 
l’àmbit educatiu, perquè emeti el dictamen preceptiu previ a la presentació 
d’un possible recurs d’inconstitucionalitat, ja que envaeix competències en 
l’àmbit educatiu.  
 
En l’ensenyament no universitari, la nova norma envaeix les competències de 
Catalunya pel que fa a la determinació de la jornada lectiva del personal 
docent i al termini per a la substitució transitòria del professorat. L’article 3 del 
decret espanyol fixa una jornada per al professorat, que fins ara determinava 
la Generalitat. L’article 4 incrementa el termini per a la substitució transitòria 
del professorat com a conseqüència de les limitacions de l’oferta d’ocupació i 
perquè la norma considera que les absències curtes no han de ser cobertes 
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amb personal interí, sinó amb els recursos ordinaris de cada centre docent. 
Fins ara ho regulava la Generalitat en exercici de les seves potestats 
organitzatives sobre els centres i en relació amb el personal docent.   
 
En l’àmbit universitari, el Govern entén que els articles 6 i 7, que modifiquen la 
Llei orgànica d’universitats (LOU) i el finançament de les beques i l’ajut a 
l’estudi, envaeixen competències pròpies de Catalunya i són contraris a les 
bases del model universitari català, que té com a eix fonamental l’equitat en 
l’accés a l’educació superior. En relació amb les beques, l’Estat només cobrirà 
una part del cost de les beques per finançar les despeses de matrícula dels 
universitaris i la Generalitat haurà d’assumir amb recursos propis la resta del 
preu de la matrícula. Això limita la capacitat del Govern per determinar els 
preus dels estudis, que podria ser contrària a l’autonomia financera garantida 
a l’Estatut i al principi de lleialtat institucional.   
 
La càrrega financera s’agreuja més perquè encara no s’ha fet efectiu el 
traspàs de les beques universitàries. El Govern exigeix a l’Estat que l’augment 
dels preus públics universitaris comporti un increment del fons de beques de 
l’Estat i condiciona qualsevol mesura sobre preus públics al fet que cap 
estudiant quedi fora de la universitat per raons econòmiques. 
 
La setmana vinent el Govern abordarà el Reial decret llei de mesures urgents 
per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i 
seguretat de les seves prestacions, que vulnera igualment les competències 
de la Generalitat. 
 
Els dos decrets suposen una laminació del marc competencial de Catalunya 
en matèria d’ensenyament i de sanitat i són insuficients per assolir els 
objectius d’estalvi fixats pel Govern espanyol. A Catalunya suposaran com a 
molt un estalvi de 150 milions d’euros, el 10 per cent del que havia fixat el 
Govern espanyol. A tot l’Estat l’estalvi s’ha situat en els 10.000 milions 
d’euros.  
 
 

2. Duplicitats administratives 
 
El Govern ha acordat encarregar a l’Institut d’Estudis Autonòmics que analitzi 
les duplicitats administratives entre el Govern de l’Estat i el de la Generalitat 
des del punt de vista competencial. L’Executiu comparteix la necessitat de 
corregir les duplicitats entre administracions per garantir-ne l’eficàcia, però 
adverteix que la ineficiència prové de la duplicitat que exerceix l’Estat, que 
manté una estructura clarament sobredimensionada en competències ja 
transferides com són Educació, Cultura, Sanitat, Serveis Socials o Habitatge.  
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3. Municipis  
 
El Govern de la Generalitat no permetrà cap ingerència per desvirtuar el 
model territorial propi de Catalunya. L’Executiu està treballant en els projectes 
de Llei de govern locals i hisendes locals, que permetran dotar els municipis i 
la resta d’administracions locals de les competències i el finançament 
adequat. 
 
Igualment, promourà un acord del Consell de Governs Locals per consensuar 
un posicionament compartit davant la possible alteració unilateral del mapa 
municipal de Catalunya per part del Govern espanyol, i en defensa 
particularment dels petits municipis i la feina que fan els seus ajuntaments. 
 
 

4. Tribunal Constitucional 
 
El Govern portarà al Tribunal Constitucional totes aquelles iniciatives estatals 
que segons el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries vulnerin el marc 
competencial de Catalunya previst a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
sempre que no es puguin modificar per la via d’esmenes. 
 

5. Requeriment per al compliment de sentències 
 
L’acció recentralitzadora de l’Estat es materialitza també en l’incompliment 
flagrant de les sentències que en el seu dia ja van dictaminar la invasió 
improcedent de competències. En aquest sentit, el Govern ha encarregat al 
Gabinet Jurídic de la Generalitat trametre un requeriment formal davant del 
Govern espanyol perquè es facin efectives totes les sentències que l’Estat 
incompleix amb Catalunya. És el cas de la transferència a Catalunya de la 
gestió, la tramitació, la resolució i el pagament de les subvencions del 0,7% de 
l’IRPF per a finalitats socials, que l’Estat ha anunciat que no complirà, malgrat 
la sentència del Tribunal Suprem del 16 de desembre passat. Altres 
sentències favorables al Govern de la Generalitat afecten àmbits com ara les 
beques, els recursos de formació continuada o la territorialització de l’Estat en 
matèries on Catalunya té competències exclusives. 
 
 

6. Defensa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
 
El Govern de la Generalitat defensarà les seves competències en matèria de 
mitjans de comunicació, davant de la modificació de la Llei 7/2010, de 31 de 
març, general de comunicació, que impulsa l’Estat per flexibilitzar les formes 
de gestió dels canals públics de televisió autonòmica, i que suposa una 
invasió a les competències de Catalunya en matèria d’autonomia financera i 
mitjans de comunicació. 
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Tant el Govern com la pròpia Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
defensen que ha de ser la Generalitat, d’acord amb el principi d’autonomia 
financera, qui fixi i reguli, dins dels límits de dèficit públic permès, 
l’organització i el sistema de finançament del seu servei públic de televisió. 
 
 

7. Només inversions públiques amb anàlisi de cost benefici 
 
El Govern impulsarà un acord parlamentari per reclamar al Govern espanyol 
que qualsevol inversió en infraestructures incorpori un estudi rigorós de cost 
benefici. I és que l’únic argument que justifica una inversió en noves 
infraestructures és el seu retorn econòmic, i per tant, social, sobretot en un 
moment com l’actual en què els recursos públics són escassos. Fa uns mesos 
el Consell Executiu va aprovar les directrius sobre el contingut i el procediment 
d’elaboració de l’informe d’impacte pressupostari, econòmic i social. L’objectiu 
és tenir mecanismes d’avaluació rigorosos que determinin quin és el millor ús 
dels recursos disponibles, per maximitzar-ne l’eficiència i els beneficis socials. 
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El Govern impulsa la Formació Professional dual per 
afavorir la reactivació econòmica 

 
• Una trentena d’empreses i dues agrupacions empresarials 

col·laboraran el curs vinent en la implantació del model de 
Formació Professional Inicial de tipus dual 
 

• Amb el nou model, els alumnes tenen un contracte o beca salari i 
fan part de la formació en una empresa, ja sigui teòrica o pràctica   
 

• La Generalitat elaborarà el curs vinent el catàleg de titulacions 
pròpies 

 
 
El Govern ha avalat avui l’informe per donar l’impuls a la Formació 
Professional  que ha de permetre afavorir la reactivació econòmica. L’informe 
recull diferents accions que milloren l’oferta formativa i alhora consoliden la 
formació professional com una aposta de futur. Per fer-ho possible, s’ha 
acordat fer una clara aposta per la formació dual, que significa una major 
vinculació amb el món empresarial que ha de servir per fomentar l’ocupació. 
 
La Formació Professional Inicial amb model dual permet que l’alumne 
compagini la formació al centre docent i l’activitat productiva en una empresa 
relacionada amb la titulació que està cursant. Aquesta empresa ha de tenir un 
acord previ amb el centre docent per garantir la millor formació. Així, una part 
dels aprenentatges que ara s’obtenen al centre docent, s’obtindran amb 
l’activitat productiva.  
 
Aquest nou model permet que les empreses incorporin alumnes d’FP inicial 
mitjançant contractes laborals de beques salari. També poden fer cursos de 
formació contínua per als alumnes contractats a l’empresa o impartir parts 
dels cicles formatius a les seves instal·lacions.  
 
Hores d’ara, un total de 33 empreses i dues agrupacions empresarials ja s’han 
sumat al nou model, que es posarà en marxa el curs vinent, 2012-2013. 
Aquestes empreses estan repartides en nou centres de formació professional 
de tot Catalunya. 
 
 
Catàleg de titulacions adaptat a les necessitats productives 
 
El Govern també ha acordat que el curs vinent s’elabori el catàleg de títols 
propis que han de donar sortida a les necessitats laborals del país. Actualment 
ja s’estan elaborant els títols següents:  
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• Prevenció i extinció d’incendis i salvaments (grau mitjà) (curs 2012-
2013). 

 
• Instal·lacions d’aigua (grau mitjà) (curs 2012-2013). 

 
• Animació en circ (grau mitjà) (curs 2013-2014). 

 
 
Se sumen a aquestes dues mesures les adaptacions curriculars. Es tracta de 
titulacions que ja existeixen però que s’adapten per atendre les necessitats 
dels sectors productius de cada zona o a la demanda laboral. Les titulacions 
que hi ha actualment són les següents: 
 

• Gestió administrativa, orientació a l’àmbit jurídic (Barcelona, Girona, 
l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Reus i Tarragona). 

 
• Manteniment electromecànic, adaptat a vaixells d’esbarjo (Barcelona, 

l’Ametlla de Mar, Sant Feliu de Guíxols). 
 

• Conducció d’activitats físiques i esportives en el medi natural orientat a 
estacions d’esquí (el Pont de Suert). 

 
• Gestió comercial i màrqueting, adaptat al màrqueting enològic (Alella). 

 
• Electromecànica de vehicles automòbils, adaptat a vehicles industrials 

(Barcelona, Lleida). 
 

• Mecanització, manteniment i reparació de rellotgeria (Barcelona). 
 

• Electromecànica de vehicles, avions amb motor de pistó (el Prat de 
Llobregat i Reus). 

 
 
  



 

�

����������	�
���������������� �

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

8

El Govern aplana el pagament de 688 milions d’obres 
fetes segons el mètode alemany 
 

• La renegociació de 24 contractes d’obres permetrà reduir a 419 
milions els 1.107 milions que s’havien d’abonar entre aquest any i 
el 2013 en concepte de mètodes de pagament diferit 
 

• La mesura, pactada entre el Govern, contractistes i entitats 
financeres, permet disminuir la càrrega d’interessos que comporta 
el mètode, amb el qual el Govern no vol endegar més actuacions 
 

El Govern ha aprovat renegociar 24 contractes d’obres fetes sota la modalitat 
d’abonament total del preu, més conegut com a mètode alemany, per aplanar 
el pagament de 688 milions d’euros en dos anys. Així, es reduiran fins a 419 
milions d’euros els 1.107 milions que s’havien d’abonar entre aquest any i el 
que ve en concepte de mètodes de pagament diferit. 
 
Concretament, només s’hauran de consignar 233 milions dels 467 
pressupostats per al 2012 i 186 dels 640 previstos per al 2013. El mètode 
alemany és un sistema de finançament diferit d’infraestructures que consisteix 
en què l’Administració paga l’obra a l’empresa constructora un cop ja està 
acabada.  
 
 

Exercici Compromisos de 
pagament  previstos 

Resultat 
després de 
l’acord  

Import 
total 
aplanat 

2012 467 233 234 

2013 640 186 454 

Total 1.107 419 688 
 
 
Acord a tres bandes: Govern, contractistes i entitats financeres 
 
Aquesta operació és possible gràcies a l’acord entre el Govern, les empreses 
constructores i les entitats financeres. Les constructores lliuraran al Govern les 
obres que ja estan acabades, tal com estava previst, però el seu pagament es 
farà a través d’un acord de finançament a 5 anys. Aquest finançament, que 
serà homogeni per a totes les actuacions, només suposarà més cost en els 
casos d’endarreriment en les recepcions de les obres, i serà inferior a 5 punts 
respecte a l’euríbor a 3 mesos.   
 
L’actual conjuntura econòmica obliga a la contenció del dèficit públic i a 
optimitzar els recursos públics per estimular l’economia i seguir impulsant la 
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inversió de la Generalitat en la construcció d’infraestructures. Amb la ferma 
decisió de no endegar més actuacions sota el sistema alemany, es dóna 
compliment a un dels compromisos d’aquest Govern, que és la voluntat de 
disminuir els pagaments corresponents a mètodes de finançament diferits per 
disminuir la càrrega d’interessos que comporta aquest mètode i evitar així un 
augment de la despesa.  
 
 
Rebaixa de les anualitats pressupostàries 
 
L’acord aprovat permet reduir els compromisos de pagament per als propers 
dos anys. Segons els pressupostos de la Generalitat per al 2012, la partida de 
despesa destinada al pagament de finançaments diferits, inclosos els 
compromisos amb mètodes alemanys de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, pujava a 1.159 milions d’euros. Amb aquest acord, disminueix fins 
a 925 milions. Per a l’any 2013 estava previst que aquests compromisos 
pugessin fins a 1.548 milions, que finalment queden en 1.094. 
 
Així mateix, l’acord permet efectuar la recepció administrativa de 10 obres ja 
finalitzades, i regula el pagament futur de 14 actuacions més que estan en 
curs, totes elles contractades sota la figura del mètode alemany, amb un 
import total de 1.410 milions d’euros.  
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La Finestreta Única Empresarial elimina 42 tràmits 
administratius i en revisa i millora 69 el primer mig any 
de funcionament  
 

• L’instrument té com a objectiu reduir les càrregues 
administratives a les empreses i facilitar l’activitat econòmica 
 

• La previsió és completar el 2014 la implantació de la Finestreta 
Única Empresarial, que reduirà els tràmits un 20%, simplificarà el 
68% de prop de 600 tràmits i suposarà un estalvi de 640 milions 
d’euros per a les empreses 

  
La Finestreta Única Empresarial ha permès eliminar 42 tràmits administratius i 
ha revisat i millorat 69 tràmits més en el primer mig any de funcionament, unes 
xifres superiors a les previsions fixades inicialment. El Govern va posar en 
marxa l’últim trimestre de 2011 el Pla d’implementació de la Finestreta Única 
Empresarial, que culminarà el 2014 i suposarà un canvi en el model de relació 
entre les empreses i l’Administració.  
 
En la reunió d’avui s’ha informat el Govern que s’ha assolit el grau de 
compliment de la primera fase d’implementació de la Finestreta, que preveia 
eliminar 32 tràmits i estudiar-ne i millorar-ne 68 més entre l’últim trimestre de 
2011 i el primer trimestre de 2012. Hores d’ara s’han aconseguit suprimir 42 
tràmits i se n’han optimitzat 69. Així mateix, s’han incorporat 46 tràmits més a 
la carta de serveis de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), vinculats a 
relacions laborals, seguretat i salut en el treball, economia social i cooperativa, 
farmàcia i productes sanitaris i assessorament agrari. 
 
Actualment les empreses poden realitzar en qualsevol punt de la xarxa de 22 
Oficines de Gestió Empresarial (OGE) 184 dels 600 tràmits de les diferents 
administracions presents a Catalunya. Es calcula que la implementació total 
de la Finestreta Única Empresarial, prevista per al 2014, suposarà un estalvi 
de 640 milions d’euros per a les empreses. En total, l’objectiu és reduir-los un 
20% els tràmits i simplificar el 68% de prop de 600 tràmits. 
 
Addicionalment s’estan desenvolupant les eines tecnològiques que han de 
permetre prestar els serveis d’informació, gestió i tramitació multicanal 
previstos al pla de desplegament de la Finestreta. Les eines que estan en una 
fase més avançada són, d’una banda, el Mapa de Tràmits Informatiu, que 
informarà de tots els tràmits necessaris per realitzar una activitat econòmica i, 
de l’altra, el “Tramitador” de l’OGE, que ha d’actuar d’eina de gestió interna de 
la Finestreta i ha d’integrar-se amb la resta d’aplicacions dels departaments 
emprant les plataformes corporatives. També s’està treballant en la solució 
tecnològica que ha de permetre la incorporació dels ajuntaments a la 
Finestreta, a través del Consorci Administració Oberta de Catalunya. Es troba 
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en canvi en una fase més inicial el Canal Empresa, que ha de ser el portal 
electrònic que aglutina tota la informació dels tràmits i els serveis que  les 
administracions públiques ofereixen a empresaris, professionals i 
intermediaris. 
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El Govern reforçarà la vigilància a les zones forestals i 
els espais naturals en la campanya de prevenció 
d’incendis 
 

• El Consell Executiu ha aprovat la campanya de prevenció 
d’incendis forestals, de protecció d’espais naturals i de gestió 
cinegètica i piscícola 

 
• S’autoritza la contractació del personal necessari per dur a terme 

els treballs 
 
 
El Govern reforçarà la vigilància i la protecció dels terrenys forestals, els parcs 
naturals, els espais protegits i els ecosistemes de Catalunya durant la 
campanya de prevenció d’incendis forestals. El Consell Executiu ha aprovat 
avui el programa de la campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals, 
que també autoritza a contractar el personal necessari per desenvolupar els 
treballs. 
 
La Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) executa 
anualment durant els mesos d’estiu tres projectes d’interès general i social 
dirigits a protegir els espais naturals, augmentar-ne la biodiversitat, mantenir 
l’equilibri dels hàbitats naturals, i prevenir i lluitar contra els incendis forestals. 
El programa aprovat avui, amb una durada màxima de 6 mesos, respon als 
objectius següents: 
 

• En matèria de prevenció d’incendis forestals: suport a les actuacions 
dels agents rurals en la vigilància activa durant els mesos d’estiu en la 
lluita i prevenció dels incendis forestals. 

 
• En matèria de treballs en els espais naturals de protecció especial: 

suport a les tasques d’informació als seus visitants, de condicionament 
de les àrees d’accés públic, de manteniment  i protecció de les zones 
de més alt valor natural en els períodes de màxima assistència de 
públic. 

 
• En matèria de gestió de les activitats cinegètiques i piscícoles: suport i 

col·laboració en les activitats i en la gestió de les reserves nacionals de 
caça, de les zones de caça controlada i refugis de pesca, així com en la 
gestió en general de les activitats cinegètiques i piscícoles. 

 
El mes de març passat es va constituir un gabinet de coordinació referent a 
l’extinció i prevenció en matèria d’incendis entre els departaments d’Interior, 
de Territori i Sostenibilitat, Agricultura, i Empresa i Ocupació, coordinat per la 
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vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals, Joana Ortega, per analitzar de forma permanent la situació i 
donar resposta a possibles excepcionalitats que requeriran recursos 
excepcionals.  
 
Davant la campanya de 2012 s’ha previst un reforç addicional dels equips 
encarregats de la prevenció d’incendis forestals, la protecció dels espais 
naturals i l’augment de la seva biodiversitat i la protecció de l’equilibri dels 
hàbitats naturals. Es farà a través de la contractació de personal laboral per un 
període de 6 mesos. Pel que fa a les necessitats de personal auxiliar 
administratiu, es cobrirà amb personal funcionari o interí mitjançant la 
redistribució dels efectius disponibles. El DAAM convocarà una oferta de 6 
places, a la qual es podran acollir funcionaris del cos auxiliar administratiu de 
la Generalitat de Catalunya i personal interí en actiu adscrit a llocs de treball 
del cos. No hi podrà optar el personal funcionari o interí adscrit als serveis 
essencials determinats pel Govern per limitar els nomenaments i 
contractacions temporals. 
 
Per als efectius de les categories laborals de conductor, del grups C2 i D1, de 
l’àrea de manteniment, oficis i serveis tècnics, s’oferirà al personal laboral en 
actiu optar a les places si es té la mateixa categoria i especialitat o si es vol 
accedir des de qualsevol altra dins l’àrea de funcions, o del mateix grup o de 
l’immediat inferior si es procedeix des de altra àrea funcional i es disposa de la 
titulació.  
 
L’acord del Govern de 28 de febrer de 2012, sobre contenció de plantilles i 
limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal en 
l'exercici pressupostari 2012, estableix com a prioritària la suplència de les 
mancances de personal pels sistemes reglamentaris o convencionals de 
provisió, i especialment, mitjançant els mecanismes d'assignació temporal de 
funcions. Així mateix, el Pla d'ocupació per a la racionalització de 
l'organització i l'optimització del personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya 2012-2014 habilita els departaments per adoptar 
mesures d’organització interna del treball -reorganitzacions funcionals i 
horàries-, i procedir, si escau, a l’assignació provisional de llocs de treball 
mitjançant l’atribució temporal de funcions quan les circumstàncies ho 
requereixin.  
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El Govern destina 2,2 milions d’euros al manteniment 
de les rondes de Barcelona  
 

• Les actuacions són per al període 2012-2013 i inclouen tasques de 
conservació del ferm i de la senyalització, col·locació de barreres 
de seguretat o neteja viària 

 
 
El Govern destinarà prop de 2,2 milions d’euros a actuacions de manteniment 
de les rondes de Barcelona durant el període 2012-2013. El Consell Executiu 
ha donat llum verd a aquesta aportació, que permetrà executar els treballs 
necessaris per garantir una òptima conservació de la infraestructura. 
 
La Generalitat és titular d’un tram de la ronda de Dalt situat entre el nus de la 
Diagonal i el nus del Llobregat (C-32), que té una longitud de 5,7 quilòmetres i 
que comprèn els termes municipals de Barcelona, Esplugues de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat i l’Hospitalet  de Llobregat. 
 
Aquest tram forma part del conjunt de les rondes de Barcelona, juntament 
amb la ronda Litoral, i que tenen diferents titularitats. Les administracions 
titulars han encarregat la gestió de les rondes al Consell Comarcal del 
Barcelonès, amb l’objectiu de desenvolupar de manera coordinada el 
manteniment de tots els trams, de característiques similars, i assolir una 
utilització dels recursos més eficient. 
 
Ara, el Consell Executiu ha aprovat l’aportació que farà la Generalitat per al 
manteniment de la infraesctura per a aquest any i el vinent. Entre les 
actuacions previstes cal remarcar les següents:  
 

• Conservació i rehabilitació del ferm. 
 

• Revisió dels elements de drenatge i monitoratge del clavegueram. 
 

• Plantacions i talussos.  
 

• Neteja viària. 
 

• Manteniment i reposició de la senyalització vertical i horitzontal; 
barreres de seguretat i abalisament. 
 

• Revisió d’obres de fàbrica, instal·lacions i enllumenat. 
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El Govern aprova la compactació del primer any de 
reducció de jornada per cura d’un fill 
 

• Amb aquesta mesura el Govern recupera la possibilitat de 
compactar la reducció de jornada que havia quedat suprimida en 
la llei d’acompanyament dels pressupostos  
 

• La mesura vol afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar  
 
 

El Govern ha aprovat avui la possibilitat de gaudir de manera compactada del 
primer any de la reducció de la jornada per guarda legal d’un fill menor de sis 
anys. La mesura està prevista al projecte de decret de jornada i horaris del 
personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat, que 
actualment s’està tramitant.   
 
Amb l’objectiu d’afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar i dins del 
context pressupostari actual, el Govern ha aprovat avui la possibilitat de 
compactar el primer any de la reducció d’un terç o la meitat de la jornada per 
tenir cura d’un fill menor de sis anys, amb la percepció del 80% o 60% de les 
retribucions, respectivament. La Llei de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, aprovada recentment, suprimia la reducció de jornada d’un terç amb 
la percepció del 100% de les retribucions, així com la possibilitat de 
compactar-la.   
 
Amb el document aprovat avui, l’Executiu ratifica així l’Acord de la Mesa 
General de Negociació de l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de 30 de 
març de 2012, aprovat per l’Administració i les organitzacions sindicals 
representades a la Mesa. 
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El Govern simplifica els tràmits dels transportistes 
d’animals vius 
 

• El Consell Executiu aprova la regulació del Registre de 
transportistes i mitjans de transports d’animals vius i el Registre 
d’operadors comercials de bestiar 

 
 
El Govern ha aprovat avui la nova regulació del Registre de transportistes i 
mitjans de transport d’animals vius i del Registre d’operadors comercials de 
bestiar, amb l’objectiu de simplificar i reduir les càrregues administratives 
d’aquest sector. La nova regulació estableix les normes d’autorització, 
inscripció i funcionament d’aquests professionals. 
 
L’ús de les noves tecnologies ha comportat un avenç continuat del sector 
ramader, amb unes explotacions més viables des del punt de vista econòmic i 
més competitives dins d’un mercat intracomunitari sense fronteres. L’ampliació 
de mercat ha incrementat les relacions comercials i, en conseqüència, el 
transport d’animals, cosa que pot suposar un risc per la difusió de les 
epizoòties i per al benestar dels bestiar transportat. 
 
El nou decret respon a un doble objectiu. En primer lloc, a la voluntat de 
simplificació i de reducció de càrregues administratives, d’acord amb el Decret 
106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la 
simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica. En aquest 
sentit, s’han eliminat tràmits i s’ha simplificat la documentació que se sol·licita 
als operadors. En concret, queda suprimida l’autorització necessària perquè 
els operadors comercials sense instal·lacions s’inscriguin al Registre 
d’operadors comercials de bestiar. A partir d’ara serà suficient el tràmit de 
comunicació, un sistema més àgil i, per tant, menys restrictiu. 
 
Així mateix, els transportistes d’animals i els operadors comercials de bestiar 
que no tinguin el domicili social a Catalunya i que realitzin operacions de 
transport o comercials al país hauran de tenir l’autorització expedida per 
l’autoritat competent. Per tant, no caldrà una inscripció al registre. 
 
En segon lloc, el decret aprovat també té com a objectiu adaptar la normativa 
que regula el transport de bestiar (el Reglament 1/2005, de 22 de desembre, 
relatiu a la  protecció dels animals durant el transport i les operacions 
connexes) a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, relativa als 
serveis en el mercat europeu i que implica una major seguretat jurídica. El nou 
text suposa la derogació del Decret 268/2006, de 20 de juny, que va crear el 
Registre de transportistes i mitjans de transport d’animals vius i el Registre 
d’operadors comercials de bestiar, i que n’establia les normes d’autorització, 
inscripció i funcionament.  
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El règim sancionador és el que preveu la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal, i la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la 
seva explotació, transport, experimentació i sacrifici, sens perjudici d’altres 
normes que en aquest sentit siguin aplicables. 
 
L’àmbit d’aplicació del decret són els transportistes d’animals, els seus mitjans 
de transport i els operadors comercials de bestiar que comercialitzin amb 
animals vius i tinguin el domicili social a Catalunya. Afecta el transport 
d’èquids domèstics i animals domèstics de les  espècies bovina, ovina, 
cabruna i porcina, els ocells de corral, ocells domèstics i conills domèstics, a 
més de gossos i gats domèstics, així com altres mamífers, ocells, animals 
vertebrats i de sang freda. 
 
 
 
 
 


