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El Govern aprova el Programa Eugeni Xammar per 
internacionalitzar la realitat econòmica i social de 
Catalunya 
 

• S’establirà un canal permanent i fluid de comunicació amb els 
mitjans i professionals de la informació internacionals 
 

• L’Executiu considera imprescindible establir aquest instrument 
per assolir una acció exterior eficaç i per garantir un diàleg proper 
i continu amb els generadors d’opinió internacionals, com recull el 
Pla de Govern 2011-2014 
 

• La situació econòmica i fiscal de Catalunya, la competitivitat 
empresarial i científica o l’atractiu turístic del país, seran alguns 
dels eixos d’aquest canal permanent de comunicació 

 
El Govern ha aprovat el Programa Internacional de Comunicació i Relacions 
Públiques Eugeni Xammar amb l’objectiu d’impulsar la projecció internacional 
de Catalunya a través d’un contacte permanent i fluid amb els mitjans de 
comunicació d’arreu del món. El Govern considera imprescindible establir 
aquest canal permanent de comunicació amb els professionals de la 
informació per “assolir una acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb 
tots els actors que actuen a l’escenari internacional” i per garantir un “diàleg 
proper i continu amb els generadors d’opinió” internacionals, tal com recull el 
Pla de Govern 2011-2014.  
 
El programa tindrà una durada de 2 anys i estarà dirigit per una persona 
adscrita a la Secretaria de Comunicació, que s’encarregarà de reforçar i 
impulsar les relacions amb els mitjans i els professionals de la informació de 
fora de Catalunya per proporcionar-los materials informatius i d’anàlisi que els 
permetin oferir informació rellevant, clara i contrastada. La rellevància 
d’interactuar directament amb aquests professionals, inherent al context actual 
de globalització, es fa més evident encara davant la insuficiència d’eines 
diplomàtiques del Govern de la Generalitat en l’escena internacional. En 
aquest sentit, el programa actuarà en coordinació amb les diverses 
delegacions i oficines del Govern a l’exterior. 
 
La situació econòmica i fiscal de Catalunya, la competitivitat empresarial i 
científica o l’atractiu turístic del país seran alguns dels eixos d’aquest canal 
permanent de comunicació, que també treballarà en tots aquells àmbits que 
siguin d’interès per a l’opinió pública internacional. 
 
El programa s’emmarca en el Pla de Govern 2012-2014, que estableix com a 
objectiu prioritari fer de Catalunya “un actor global al servei dels interessos de 
la societat catalana i impulsar la seva projecció com a país”. En aquest sentit, 
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el document aposta per “assolir una acció exterior eficaç, coherent i 
coordinada amb tots els actors que actuen a l’escenari internacional, a favor 
de la màxima internacionalització de la societat catalana” i situa com a prioritat 
“impulsar la projecció internacional de Catalunya a través de la promoció i el 
suport a les iniciatives de la societat civil i del foment d’un diàleg proper i 
continu amb els generadors d’opinió”. 
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El Govern autoritza la licitació del contracte per a la 
Governança del nou model TIC de la Generalitat  
 

• Un cop acabat el procés de contractació de serveis, el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) licitarà 
ara la prestació de l’estratègia dissenyada per garantir la correcta 
implantació del nou model TIC 

 
• El contracte es dividirà en dos lots i tindrà un valor estimat de 55,5 

milions d’euros i una durada de 4 anys, més 2 d’opcionals 
 
  
El Govern ha acordat avui autoritzar el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació (CTTI) a licitar el contracte per prestar els 
serveis de les oficines de Governança del nou model TIC de la Generalitat de 
Catalunya. El CTTI és l’organisme encarregat de la contractació centralitzada, 
la gestió i el subministrament de solucions TIC de tota la Generalitat de 
Catalunya i del seu sector públic  
 
El contracte té un valor estimat de 55,5 milions d’euros i una durada de 4 
anys, més 2 d’opcionals. Es divideix en dos lots: un primer, que inclou l’Oficina 
de gestió operativa de serveis i l’Oficina de qualitat, i un segon, que inclou 
l’Oficina de control de projectes i demanda i l’Oficina de suport a la 
governança transversal.  
 
D’aquesta manera es dóna resposta a la necessitat de crear un model 
transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat, que modernitzi i innovi 
els serveis de l’Administració i la seva relació amb el ciutadà, treballant en la 
millora tecnològica, l’eficiència pressupostària i la governança. L’octubre de 
2011 el Govern va encarregar al CTTI la provisió centralitzada i la gestió de 
solucions TIC de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic, amb la finalitat de generar eficiència, transformació i innovació.  
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El Govern impulsa la primera Llei de ciència de 
Catalunya per consolidar el sistema català de 
recerca 
 

• Desplegarà les competències que la Generalitat té en exclusiva 
en aquesta matèria i consolidarà el model català de centres de 
recerca 

 
 
El Govern elaborarà una Llei de ciència de Catalunya per consolidar i 
reforçar l’excel·lència del sistema català de recerca. Desplegarà les 
competències que la Generalitat té en exclusiva en aquesta matèria i 
servirà per definir i reforçar el règim d’autonomia dels centres i les 
estructures de recerca i garantir la continuïtat de la política científica que 
ha fet de Catalunya el pol de coneixement capdavanter del sud d’Europa. 
 
La futura norma pretén donar resposta al pes important que actualment té 
la ciència a Catalunya, fruit de les accions d’impuls i foment dels diferents 
governs, i que requereix un instrument legal que reconegui i reforci el 
sistema. Fins ara s’ha treballat principalment a nivell de plans i programes 
estratègics en política científica, entre els quals destaquen el Programa 
CERCA i el Programa ICREA. 
 
Així, els objectius de la futura Llei de ciència són: 
 

• Desenvolupar les competències de la Generalitat en matèria de 
recerca i permetre una major desburocratització, reducció de 
controls innecessaris i traves administratives. 

 
• Consolidar el model català de centres de recerca (CERCA). 

 
• Potenciar la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis 

Avançats (ICREA), com a agent per captar i retenir talent amb 
credencials internacionals. 

 
• Reforçar el règim jurídic específic dels centres i les estructures de 

recerca (CERCA i ICREA), reconeixent el seu règim d’autonomia 
per garantir l’excel·lència, l’eficiència i la competitivitat. 

 
• Impulsar noves accions de política científica, en línia de continuïtat i 

d’adaptació a les noves necessitats, per afegir valor al sistema 
d’R+D+I de Catalunya. 

 
• Potenciar la recerca d’excel·lència i els agents que la 

desenvolupen, i garantir per llei el model de finançament competitiu 
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de la recerca, d’acord amb les millors pràctiques internacionals 
(research councils). 

 
• Facilitar la contribució de la recerca en el canvi de model econòmic 

del país i en la seva visibilitat internacional, establint mecanismes 
d’interacció i cooperació entre la ciència i els agents econòmics. 

 
• Estimular el mecenatge i patrocini social de la recerca, obert a 

persones i entitats de països d’arreu del món. 
 
L’aprovació d’una Llei de la ciència catalana ha de servir per potenciar un 
model econòmic centrat en el coneixement, que continuï afegint valor a les 
accions impulsades fins ara pel Govern, consolidant Catalunya com un 
model de centres de recerca propi altament competitiu. També ha de 
permetre atreure i retenir talent al país. 
 
L’impuls en R+D+I ha de contribuir a la superació de l’actual crisi 
econòmica i a assentar els fonaments que garanteixin la pervivència del 
model actual de centres de recerca, permetent a la vegada la seva 
constant evolució cap a una major competitivitat i obertura internacional. 
 
A més, la nova legislació ha d’emmarcar tots aquells aspectes de política 
científica i foment de la recerca que afavoreixin el lideratge de Catalunya 
en la ciència que desenvolupa la massa investigadora del país, les seves 
connexions internacionals i la garantia del suport polític, econòmic i social. 
 
�
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El Govern inicia els treballs d’elaboració del llibre sisè 
del Codi civil català, que culminarà la tasca legislativa 
més important en l’àmbit del dret civil privat 
 

• La primera llei del llibre sisè, que regula el contracte de 
compravenda, posarà a disposició del mercat jurídic i econòmic 
un instrument important per a l’intercanvi de drets i serveis 

 
• El Govern també dóna llum verd a la modificació del llibre cinquè 

per superar les deficiències detectades pels operadors jurídics, 
com representants de la magistratura i dels col·legis 
d’administradors de finques 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui els tràmits previs a l’elaboració de 
l’Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes. Aquesta iniciativa legislativa establirà l’estructura 
que tindrà el llibre sisè, aprovarà la regulació del contracte de compravenda i 
derogarà totalment la compilació del dret civil de Catalunya. D’aquesta manera 
conclourà la tasca legislativa més important duta a terme mai a Catalunya en 
l’àmbit del dret privat. La Generalitat, que té competències exclusives en 
matèria de dret civil, està preparant una regulació comparable a la dels paisos 
capdavanters de la Unió Europea. 
 
La regulació posarà a disposició del mercat jurídic i econòmic del país el 
contracte de compravenda, un instrument important per a l’intercanvi de drets i 
serveis. La nova eina jurídica facilitarà a ciutadans i empreses interactuar en 
el mercat en tots els àmbits, tant a Catalunya com en altres països d’Europa 
amb una regulació comparable als països capdavanters de la Unió Europea. A 
banda del de compravenda, la regulació dels contractes inclourà els diferents 
tipus contractuals i la responsabiliat extracontractual, entre d’altres.   
 
La nova norma ha de comportar la derogació de la compilació de dret civil de 
Catalunya, en vigor des de 1960, que s’ha anat superant a mesura que s’han 
aprovat lleis de dret civil i que s’ha endegat la tasca de codificació del Codi 
civil de Catalunya.  
 
 
Modificació del llibre V 
 
L’Executiu també ha donat avui el primer pas per modificar el llibre cinquè, 
relatiu als drets reals, per reformar els preceptes sobre la propietat horitzontal 
que han provocat disfuncions o problemes d’interpretació durant els seus 6 
anys de vigència.  
 
El Govern, a través del Departament de Justícia, ha recollit les diferents 
aportacions dels operadors jurídics per superar aquestes deficiències i 
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disfuncions. El resultat serà una proposta més clara pel que fa a les normes 
relatives a les comunitats de propietaris per evitar conflictes d’interpretació en 
temes com la delegació del vot i la representació, o l’aclariment de la la 
tramitació de les sol·licituds de supressió de barreres arquitectòniques. També 
estan previstes modificacions en les notificacions de les convocatòries i 
l’adopció dels acords, amb la introducció de mitjans telemàtics per facilitar la 
gestió i el funcionament de les comunitats de propietaris. Així mateix, es vol 
incorporar la supressió de la segona convocatòria, que simplificarà els tràmits 
per a l’adopció d’acords i evitarà molts dels problemes que es plantegen 
habitualment a les comunitats.  
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Els empleats públics percebran el 100% de la 
retribució a partir de la tercera setmana de baixa 
laboral 
 

• El Govern aprova les millores en la prestació econòmica 
d’incapacitat temporal i acorda abonar els complements fins als 
límits màxims previstos per la llei per no penalitzar les malalties de 
llarga durada 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el decret llei sobre millores de la 
prestació econòmica d’incapacitat transitòria (IT) del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats 
públiques catalanes. L’acord, subscrit el dia 20 de setembre per la Mesa 
General dels Empleats Públics, permetrà que aquests treballadors cobrin el 
100% de la retribució a partir de la tercera setmana de baixa laboral. 
 
L’acord consisteix a abonar els complements d’acord amb els límits màxims 
que estableix la llei, per tal de no penalitzar les malalties de llarga durada. 
Així, del primer al tercer dia de baixa, es cobrarà el 50% de la retribució; del 
quart al vintè dia (ambdós inclosos), el 75% del sou, i a partir del dia 21 i 
durant tot el període d’incapacitat temporal, el 100% de la retribució. 
 
Cal recordar que en l’àmbit de l’Administració de Catalunya i del seu sector 
públic, la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives establia 
fins al moment que durant els tres primers mesos de baixa laboral es percebia 
el 100% de la retribució i que, a partir del dia 91 es percebia el 75% de la base 
reguladora, d’acord amb el règim general de la Seguretat Social. 
 
El Real decret llei 20/2012 havia modificat el règim retributiu durant la situació 
d’incapacitat temporal per als empleats públics inclosos en el règim general de 
la Seguretat Social i l’equiparava al subsidi de la Seguretat Social establert per 
a tots els treballadors. Això vol dir que del primer al tercer dia no es cobrava 
res, del quart al vintè, un 60%, i a partir del dia 21 en endavant, el 75%. 
Aquest Real decret llei preveu, però, que cada administració, prèvia 
negociació, pugui complementar aquestes prestacions, fins a un límit màxim, 
com ha aprovat avui el Govern de la Generalitat.  
 
Retribució completa durant l’embaràs o en situació de violència de 
gènere 
 
El decret llei inclou com a supòsits excepcionals les baixes per maternitat i les 
motivades per situacions de violència de gènere degudament acreditades. En 
aquests casos, es cobrarà el 100% del sou durant tota la baixa laboral. D’altra 
banda, no hi ha cap modificació en el supòsit d’incapacitat temporal per 
contingències professionals i, per tant, es mantindrà la retribució completa, 
com fins ara. L’acord s’aplicarà a partir del 15 d’octubre.  
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El Govern impulsa la reforma de la Llei de 
cooperatives de Catalunya 
 

• Avui s’ha aprovat la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de 
l’Avantprojecte de llei, que fomenta una organització flexible i 
competitiva de les entitats 

 
Configurar el marc jurídic cooperatiu català com un règim flexible i crear 
autoocupació estable, competitiva i de qualitat arrelada al territori és l’objectiu 
de la reforma de la Llei de cooperatives de Catalunya, que avui ha impulsat el 
Govern amb l’aprovació de la memòria prèvia a la tramitació de l’Avantprojecte 
de llei. La reforma respon a una demanda majoritària del sector, amb qui 
s’està treballant conjuntament la reforma. Es dóna compliment així al Pla de 
Govern 2012-2014, que recollia la necessitat de “dissenyar un nou marc 
normatiu per a les cooperatives com a eina de millora de la seva 
competitivitat: elaboració i tramitació de la modificació de la llei”.  
  
El projecte de reforma aporta un marc flexible que permet que les 
cooperatives puguin decidir quina ha de ser la seva organització i direcció. 
També adopta mesures que impliquen la simplificació i l’eliminació de 
càrregues administratives, tant pel que fa als procediments de funcionament 
intern, com pel que fa a les relacions registrals de les entitats amb 
l’Administració. En concret i per reforçar les vies de finançament, preveu 
mecanismes que facilitin la incorporació de nous socis, potenciant 
especialment la figura del soci col·laborador financer, que només aporta 
capital a l’empresa cooperativa.  
  
La reforma també té com a objectiu millorar la gestió empresarial de les 
empreses cooperatives. Per assolir-ho es proposa permetre l’entrada de 
persones no sòcies a l’òrgan d’administració i garantir així una major 
professionalització. També es permeten diferents formes d’administració i 
s’impulsa la utilització de les noves tecnologies en el funcionament dels 
òrgans.  
  
Amb la finalitat de potenciar la creació d’empreses cooperatives, es planteja 
reduir de 3 a 2 el nombre mínim de socis exigit per constituir una cooperativa. 
En el cas de les ja constituïdes, la reforma vol potenciar els procediments de 
cooperació empresarial mitjançant la revisió i simplificació d’aquests 
procediments. 
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El Govern impulsa la regulació de les Comunitats de 
Promoció d’Iniciatives Empresarials (CPIE)  
 

• Es tracta d’associacions privades no lucratives tutelades pels 
municipis per impulsar, a través de la col·laboració público-
privada, iniciatives de millora i revitalització de l’entorn 

 
El Govern impulsa la regulació per llei de les Comunitats de Promoció 
d’Iniciatives Empresarials (CPIE). Es tracta d’associacions privades no 
lucratives tutelades pels municipis per posar en pràctica iniciatives de millora i 
revitalització de l’entorn, complementàries als serveis que presten el conjunt 
de les administracions públiques. El Consell Executiu ha aprovat avui la 
memòria prèvia a la tramitació de l’avantprojecte de llei. 
 
Amb l’impuls a aquest avantprojecte de llei, el Govern vol incentivar un model 
de col·laboració público-privada, amb un pes majoritari del sector privat, que 
permeti dinamitzar i revitalitzar els espais on es concentren activitats 
empresarials de caire industrial, turístic, comercial o de serveis, a través 
d’accions i inversions que millorin l’entorn. Un segon objectiu és assolir un 
sistema de finançament adequat, prioritàriament privat, a través de les 
aportacions obligatòries que decideixin els membres de les comunitats. 
 
Amb aquesta iniciativa el Govern també vol garantir la representativitat de les 
noves entitats associatives, ja que les CPIE són entitats de pertinença 
obligatòria, d’acord amb la ubicació d’un determinat establiment en una zona 
geogràfica. 
 
Finalment, l’Executiu també pretén garantir la continuïtat de moltes estructures 
associatives de Catalunya i evitar el declivi dels entorns urbans i industrials 
per la manca de finançament públic per a projectes de promoció econòmica i 
de l’entorn. 
 
 
A imatge i semblança dels ‘Business Improvement Districts’ 
 
La Generalitat ha pres com a model de referència internacional els Business 
Improvement Districts (BID), sorgits originàriament al Canadà. Són 
organitzacions dirigides de manera privada, però creades amb l’aprovació de 
les autoritats locals quan la majoria de propietaris o empresaris d’una zona 
delimitada acorden, a través d’un procés formal i garantista de votació, pagar 
una quota o recàrrec obligatori per oferir serveis addicionals dirigits a 
promocionar i revitalitzar aquella àrea. Aquestes estructures s’estan 
implantant en centres urbans, barris, polígons industrials, parcs de negocis, 
petites ciutats de zones rurals, així com en altres àrees d’importància per al 
desenvolupament territorial, en diferents països com el Canadà, els EUA, la 
Gran Bretanya, Alemanya, Austràlia, Irlanda, el Japó, Suècia i Nova Zelanda. 
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El Govern aprova la creació d’un títol propi de tècnic 
en prevenció, extinció d’incendis i salvaments 
 

• Es tracta d’un nou cicle formatiu de grau mitjà fruit de la 
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya 

 
• L’objectiu és cobrir les necessitats de qualificació professionals 

existents a Catalunya en aquest àmbit 
 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret per a la creació d’un títol de tècnic en 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments. Es tracta d’un títol propi de 
Catalunya, fruit de la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i tenint en compte les aportacions 
dels Bombers de Barcelona. El cicle formatiu, de grau mitjà, té com a objectiu 
cobrir les necessitats de qualificació professionals existents a Catalunya en 
aquest àmbit, atès que el Govern de l'Estat no disposa de cap titulació que 
respongui a aquesta necessitat. 
 
Amb aquest nou títol els futurs tècnics rebran formació relacionada amb l’auxili 
i la protecció de les persones i els béns; el control i l’extinció dels incendis 
utilitzant els mitjans adequats per intervenir en qualsevol lloc on es produeixi 
una emergència, accident o catàstrofe; el trasllat de pacients al centre sanitari, 
i la prestació d’atenció bàsica sanitària i psicològica en l'entorn prehospitalari. 
També se’ls formarà per desenvolupar, entre d’altres, les capacitats 
d’autonomia, d’innovació, d’organització de treball, de responsabilitat, de 
relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes. 
 
Així doncs, els tècnics en prevenció, extinció d’incendis i salvaments podran 
desenvolupar la seva professió a l’Administració autonòmica i local; en 
instal·lacions aeroportuàries; en empreses dedicades a la producció, 
distribució, fabricació i emmagatzematge de productes i substàncies 
perilloses; en entitats que presten accions de col·laboració internacional, i en 
empreses de trasllat sanitari. En aquest sentit, es podran ocupar els llocs de 
treball següents: Bombers de la Generalitat de Catalunya, Bombers de 
Serveis Municipals, Bombers d'aeroport, Bombers d'empresa privada, Tècnics 
de trasllat sanitari programat i Tècnics de trasllat sanitari urgent. 
 
Aquests estudis s’implantaran inicialment a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya i estaran dirigits a les persones que realitzen el curs de formació 
bàsica dels processos selectius per accedir a aquests llocs de treball.  
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Un total de 2.000 hores repartides en 14 mòduls 
 
El cicle formatiu té una durada de 2.000 hores que es reparteixen en 14 
mòduls professionals: comportaments i actituds d’alt valor professional (45 h), 
fenòmens naturals i antròpics (55 h), atenció sanitària inicial en situacions 
d’emergència (160 hores), conducció i manteniment de vehicles d’emergència 
(110 h), suport psicològic en situacions d’emergència (60 h), control i extinció 
d’incendis (378 h), operacions de salvament i rescat (110 h), operacions 
d’assistències tècniques (85 h), atenció sanitària especial en situacions 
d’emergència (150 h), dotació sanitària (85 h), formació i orientació laboral (50 
h), empresa i iniciativa emprenedora (35 h), i anglès tècnic (99 h). El darrer 
mòdul és el relatiu a la formació en centres de treball (578 h). 
 
Amb la introducció de la llengua anglesa al cicle formatiu es pretén incorporar i 
normalitzar el seu ús en situacions professionals habituals i en la presa de 
decisions en l’àmbit laboral. Per això, en aquest cicle formatiu, a més del 
mòdul d’anglès tècnic, es dissenyaran activitats d’ensenyament i aprenentatge 
que incorporin la utilització de la llengua anglesa, en almenys un dels mòduls 
específics, establerts al currículum.  
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El Govern aprova el reglament del Consell Rector del 
Pla nacional de joventut de Catalunya  
 

• S’encarregarà de dissenyar i aplicar el pla, que és el marc de 
referència per definir, impulsar i coordinar les polítiques de 
joventut a Catalunya 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el reglament del Consell Rector 
del Pla nacional de joventut de Catalunya (PNJCat), que regula la composició, 
les funcions i l’organització de l’ens. El Consell Rector del PNJCat és un òrgan 
col·legiat adscrit a la Direcció General de Joventut del Departament de 
Benestar Social i Família, que vetlla pel disseny i l’aplicació del pla.  
 
El Consell Rector del PNJCat, l’òrgan de govern del pla, comptarà amb 
representants de l’Administració de la Generalitat, les entitats municipalistes i 
el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Es tracta d’una aposta per 
incorporar la veu i involucrar tots els agents implicats en el disseny i el 
desplegament de les polítiques de joventut a Catalunya. 
 
El Consell Rector està integrat per un president, un vicepresident, 4 vocals i 
un secretari. La presidència correspon al director general de Joventut, mentre 
que la vicepresidència està ocupada pel president del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya. Les quatre vocalies corresponen a un representant de 
l’Administració de la Generalitat, un de la Federació de Municipis de 
Catalunya, un altre de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i un 
representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. La secretaria 
del Consell l’ocupa una persona adscrita a la Direcció General de Joventut o a 
l’Agència Catalana de la Joventut.  
 
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya és el marc de referència per definir, 
impulsar i coordinar les polítiques de joventut de Catalunya. El nou PNJCat 
2011-2012 ja està en marxa, així com el decret que el regularà, que es troba 
en la fase final de tramitació, tal com estableix la Llei de polítiques de joventut.  
 
 
�
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Altres acords del Govern 
 
Modificació del Decret que regula el premi Ramon Margalef d’Ecologia 
 
El Govern ha aprovat la modificació del Decret que regula el Premi Ramon 
Margalef d’Ecologia amb l’objectiu de millorar el procediment de presentació 
de candidatures i ampliar i flexibilitzar la composició del Consell de Direcció. El 
guardó, creat el 2004, reconeix una trajectòria científica o un descobriment 
rellevant que hagi contribuït al progrés del pensament científic o al 
desenvolupament d’instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos 
naturals, del territori o del mar.  
 
Pel que fa a la presentació de les candidatures, s’amplia el perfil dels 
proponents: les poden presentar institucions universitàries, escoles superiors, 
centres de recerca, acadèmies científiques o amb branques científiques, i 
altres institucions de finalitat anàloga, persones guardonades amb aquest 
premi en convocatòries anteriors i persones que hagin estat membres del 
jurat. Excepcionalment, es poden admetre candidatures presentades a títol 
personal per persones de reconegut prestigi en l’àmbit de l’ecologia.  
 
Pel que fa a la composició del Consell de Direcció, s’incorpora com a nou 
membre el director del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i 
Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), garantint així la 
representació al Consell de les universitats catalanes que tenen departament 
d’ecologia. D’aquesta manera, el Consell queda integrat pel president de la 
Generalitat (president); el conseller d’Economia i Coneixement (vicepresident 
primer); el conseller de Territori i Sostenibilitat (vicepresident segon); el 
president de l’Institut d’Estudis Catalana (vicepresident tercer); el director de 
l’Institut de Ciències del Mar; el director del Departament d’Ecologia de la 
Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB); el director del 
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la UAB; 
el director del Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals, un 
representant de la comunitat universitària o acadèmica catalana; un 
representant de la societat civil catalana amb mèrit reconegut en el camp de 
l’ecologia i una persona designada per la família de Ramon Margalef. Una 
altra novetat és que el nomenament dels representants de la comunitat 
universitària i de la societat civil es fa per un període de 2 anys, prorrogables 
per períodes de la mateixa durada, amb l’objectiu de facilitar-ne la renovació. 
 
Les modificacions s’han fet a proposta del Consell de Direcció. 


