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El Govern aprova el reglament de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics, que entra en vigor el 
proper 1 de novembre 

 
• Amb aquesta figura tributària Catalunya s’equipara a bona part de 

les principals destinacions turístiques d’arreu del món  
 

• Els recursos obtinguts es dedicaran al foment del turisme a 
Catalunya 
 

• No hauran de pagar el tribut els menors de fins a 16 anys i les 
estades subvencionades per programes socials  
 

• Un 91% dels establiments turístics catalans corresponen a la 
franja baixa de l’impost: 0,50 euros (0,75 a Barcelona) 
�

• Per evitar la doble imposició de l’IVA al qual obliga la legislació 
espanyola, el Govern ha acordat incloure’l en el preu final de 
l’impost que haurà de fer efectiu el turista 

 
 
El Govern ha donat llum verd al reglament que desenvolupa l’impost sobre les 
estades en establiments turístics, creat per la Llei 5/2012, aprovada el 20 de 
març passat pel Parlament de Catalunya. Amb aquesta nova figura tributària, 
que entrarà en vigor el proper 1 de novembre, la Generalitat preveu recaptar 
uns 50 milions d’euros anuals, que es destinaran a nodrir el fons de foment del 
turisme, creat per finançar polítiques de promoció, preservació i 
desenvolupament de les infraestructures i les activitats turístiques a 
Catalunya.  
 
El fet imposable de l’impost és l’estada en un establiment o equipament 
turístic, entenent com a estada qualsevol ús del servei d’allotjament. El titular 
de l’establiment, que la llei determina com a subjecte passiu substitut del 
contribuent, té l’obligació d’ingressar a l’Administració tributària l’impost que ha 
cobrat, amb una periodicitat trimestral. L’impost serà exigible a les persones 
que iniciïn la seva estada a partir de l’1 de novembre.  
 
La quota varia entre 0,5 euros i 2,5 euros per persona (IVA inclòs), amb un 
màxim de 7 dies, i és determinada pel tipus d’establiment i la ubicació. El 
Govern calcula que un 91% dels establiments turístics catalans corresponen a 
la franja baixa de l’impost. 
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Tipus d’establiment BCN 
ciutat 

Resta 
Catalunya Exempcions 

Hotel 5* GL i embarcacions de 
creuer  2,50 euros  2,50 euros   

0 – 16 anys 
 

Estades 
subvencionades 
per programes 
socials  

Hotels 4* i 4 Superior  1,25 euros  1,00 euros  

Resta d’establiments i 
equipaments  0,75 euros  0,50 euros  

*Preus amb IVA inclòs 
 
El reglament també preveu que no hauran de pagar l’impost els menors de 
fins a 16 anys i les estades subvencionades per programes socials d’una 
administració pública d’un estat membre de la UE. En el cas dels creuers, 
només pagaran l’impost aquells que estiguin més de 12 hores a port.  
 
La normativa espanyola vigent obliga a incloure dins la base imposable de 
l’IVA tots els tributs que gravin la prestació d’un servei. Per evitar l’impacte 
d’aquesta mesura legislativa espanyola, el Govern ha acordat que el preu final 
de l’impost inclogui l’IVA corresponent, que és del 10%.  
 
Amb l’impost turístic, Catalunya s’equipara a bona part de les principals 
destinacions turístiques d’arreu del món que ja l’apliquen, com els Estats 
Units, França, Itàlia, Alemanya, Àustria, Bèlgica, els Països Baixos, la 
República Txeca, Hongria, Suïssa, Croàcia, Eslovènia, el Marroc, Egipte, el 
Japó o Tunísia.   
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El Govern crea el Programa per a l’aplicació i el 
desenvolupament dels tributs de Catalunya 

 
• El programa, de caràcter temporal, analitzarà els marcs estatutari i 

legislatiu a partir dels quals es construeix el sistema fiscal i 
financer a Catalunya i treballarà per millorar la lluita contra el frau 
fiscal 
 

• Es desenvolupa així el conveni marc que l’Agència Tributària de 
Catalunya i les quatre diputacions van signar el 19 de setembre 
passat com a primer pas per construir la Hisenda pròpia 

 
El Govern ha aprovat el Programa per a l’aplicació i el desenvolupament dels 
tributs de Catalunya, que permetrà posar en marxa el conveni marc que 
l’Agència Tributària de Catalunya i les quatre diputacions catalanes van signar 
el 19 de setembre passat. 
 
Els objectius del conveni marc són: 
 

- Compartir informació per millorar l’eficàcia en la lluita contra el frau 
fiscal. 
 

- Aprofundir la col·laboració entre administracions per simplificar el 
compliment de les obligacions tributàries als ciutadans. 
 

- Millorar els serveis d’assistència als contribuents i oferir un servei de 
finestreta única en matèria tributària. 
 

- Augmentar l’eficàcia pel que fa a la recaptació. 
 

El programa aprovat avui, que es crea amb caràcter temporal, s’encarregarà 
d’analitzar els marcs estatutari i legislatiu a partir dels quals es construeix el 
sistema fiscal i financer a Catalunya. També farà propostes sobre 
l’organització de la gestió del sistema tributari i l’aplicació dels tributs generats 
a Catalunya.  
 
Així mateix, aplicarà la resolució parlamentària sobre el pacte fiscal que 
determina que correspon a l’Agència Tributària de Catalunya la gestió de tots 
els tributs generats a Catalunya i que n’ha de ser l’única administració 
responsable. Aquesta agència ha de disposar de plena capacitat i atribucions 
per a l’organització i l’exercici de les funcions pròpies de la gestió tributària, i 
col·laborar administrativament amb altres administracions locals, estatals i 
europees, especialment en la lluita contra el frau fiscal. 
 
Amb aquest acord, l’Agència Tributària de Catalunya fa un pas més per 
esdevenir una estructura d’Estat per a Catalunya. 
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El Govern presentarà un requeriment al Ministeri 
d’Ocupació contra el recàrrec imposat pel pagament 
endarrerit de les quotes de la Seguretat Social 
 

• L’Estat va denegar a la Generalitat ajornar les quotes de juny i 
juliol al·legant que n’atendria el pagament i els interessos de 
demora quan obtingués el Fons de Liquiditat Autonòmic  

 
• L’endarreriment del FLA ha obligat el Govern a fer efectiva la quota 

de setembre avui, fora de termini i amb un recàrrec del 20%  
 
 
El Govern ha aprovat avui autoritzar el Departament d’Economia i 
Coneixement a presentar un requeriment davant del Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social, previ a la presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat, 
contra el recàrrec imposat per l’Estat pels endarreriments en els pagaments 
de les quotes de la Seguretat Social. El 13 de juliol passat, l’Executiu central 
va aprovar una modificació dels recàrrecs per impagament de les quotes de la 
Seguretat Social. Fins aleshores, la normativa preveia un percentatge escalat 
que s’anava incrementant conforme s’anaven sumant els mesos 
d’endarreriment: el primer mes s’aplicava un recàrrec del 3%; el segon, del 
5%; el tercer, del 10% i, a partir del quart, del 20%. Des del canvi legislatiu, 
s’ha de pagar una multa del 20% a partir del primer endarreriment.  
 
El 27 de juliol passat, la Generalitat va sol·licitar a l’Estat ajornar el pagament 
de les quotes corresponents als mesos de juny i juliol, amb el compromís que 
quan rebés els diners del Fons de Liquiditat Autonòmic atendria el pagament 
de les quotes i els interessos de demora. L’Estat va denegar la petició i ara el 
Govern ha acordat presentar un requeriment davant del Govern espanyol, 
com a pas previ a la interposició del recurs contenciós administratiu. 
 
El Govern considera que es tracta d’un recàrrec abusiu, sobretot en el cas del 
mes de setembre, en què no ha pogut fer front a la seva obligació amb la 
Seguretat Social perquè l’Estat ha endarrerit el FLA. Si el fons hagués arribat 
a finals del mes de setembre, tal com estava previst inicialment, la Generalitat 
hauria pogut ingressar, dins del termini establert, els 120 milions que 
corresponen a la quota del mes de setembre. Com que el FLA ha arribat 9 
dies més tard, l’Estat ha imposat una multa del 20% de l’import de la quota i, 
per tant, la Generalitat haurà de pagar 24 milions addicionals en concepte de 
recàrrec. 
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El Govern planteja un conflicte de competència al TC 
per l’aprovació del Pla estatal de protecció civil per 
risc químic 
 

• El Reial decret que el regula especifica els procediments 
d’actuació en matèria d’emergències sense comptar amb la 
participació efectiva dels territoris  

 
• Envaeix l’article 132 de l’Estatut, que atribueix a la Generalitat la 

competència exclusiva en matèria d’emergències i protecció civil, i 
el 164, relatiu a la planificació de la seguretat pública  

 
 
El Govern ha aprovat avui plantejar un conflicte de competència davant del 
Tribunal Constitucional per l’aprovació del Pla estatal de protecció civil per risc 
químic. El Pla, regulat pel Reial decret 1070/2012, de 13 de juliol, envaeix les 
competències recollides als articles 132 i 164 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, relatius a les emergències i protecció civil i a la seguretat pública, 
respectivament.  
 
El pla especifica l’organització i el procediment d’actuació dels serveis estatals 
davant les situacions d’emergència d’abast espanyol o en els casos en què 
s’hagi de proporcionar serveis de suport als plans autonòmics. El Govern 
considera que aquest decret no preveu l’establiment de mecanismes de 
col·laboració entre l’Estat i les comunitats competents i amb policia pròpia i 
que disposa els procediments d’actuació dels serveis estatals davant les 
situacions d’emergència en matèria de risc químic sense establir mecanismes 
de col·laboració amb les comunitats on es produeixin.  
 
El Govern entén que el Pla estatal de protecció civil davant del risc químic ha 
de tenir en compte els procediments d’actuació previstos als plans aprovats a 
Catalunya i que en cas que l’emergència sigui dins del territori, els serveis 
estatals hauran d’actuar sota la direcció dels òrgans autonòmics competents.  
 
El sistema de protecció civil de Catalunya preveu la prevenció i la resposta 
davant els riscos tecnològics (com el químic) o naturals, de forma integral, i 
preveu la coordinació dels cossos operatius propis i els mecanismes 
d'assistència d'altres organismes en cas que el Govern ho consideri necessari. 
 
El Govern demana la derogació del Pla estatal de protecció civil davant del 
risc químic o, subsidiàriament, que el modifiqui per tenir en compte la 
capacitat d’actuació dels territoris que, com Catalunya, tenen reconegudes 
competències exclusives en l’àmbit de protecció civil i, a més, compten amb 
competències en seguretat i policia pròpia. 
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El Govern aprova el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 
2012-2020 

 
• L’objectiu és assolir per a Catalunya els objectius 20-20-20 

establerts per la UE en l’horitzó 2020: reduir un 20,2% el consum 
d’energia, augmentar fins al 20,1% el pes de les energies 
renovables i reduir un 25,3% les emissions de CO2 
 

• L’estalvi i l’eficiència energètica seran els eixos principals de les 
polítiques energètiques i climàtiques del Govern 
 

El Govern ha aprovat avui 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. Es tracta del darrer pas per a l’entrada en vigor del 
document, que es va presentar al Govern el mes d’abril passat i que des 
d’aleshores ha superat el tràmit d’informació pública. L’objectiu del pla 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.  
 
El document estableix les línies de treball i les prioritats per assolir una 
reducció del consum d’energia en un 20,2%, augmentar fins al 20,1% el pes 
de les energies renovables en el consum d’energia primària i reduir un 25,3% 
les emissions de CO2, en línia amb l’objectiu 20-20-20 que determina la Unió 
Europea per a l’horitzó 2020. A més, l’aplicació del pla ha d’exercir com a 
suport per consolidar un sector econòmic directament relacionat amb l’estalvi i 
l‘eficiència energètica, les energies renovables o la reducció d’emissions. Per 
assolir aquests objectius, el pla fixa l’estalvi i l’eficiència energètica com les 
línies prioritàries de les polítiques energètiques i climàtiques de Catalunya.  
 
D’aquesta manera, es culmina el mandat que el Govern va fer al conseller 
d’Empresa i Ocupació el 8 de març de 2011, encarregant l’elaboració d’un pla 
que definís l’encaix de Catalunya en el sistema energètic global a mitjà termini 
i que dissenyés les eines i instruments per fer-lo possible. Per primera vegada, 
a més, Catalunya ha abordat les polítiques energètiques i climàtiques de 
manera conjunta i coordinada a través dels departaments d’Empresa i 
Ocupació i de Territori i Sostenibilitat. 
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El Govern aprova 8 títols d’FP amb una organització 
més flexible per facilitar la incorporació al sistema 
educatiu 
 

• Es tracta del nou grau mitjà d’emergències sanitàries i de 7 
titulacions renovades: 3 cicles de grau mitjà i 4 de grau superior, 
tots desenvolupats d’acord amb el catàleg de qualificacions 
professionals de Catalunya 
 

El Govern ha aprovat avui els decrets que estableixen el currículum de 8 
cicles de formació professional amb una organització més flexible per facilitar 
la incorporació de les persones adultes al sistema educatiu. Es tracta de la 
nova titulació de grau mitjà d’emergències sanitàries i de 7 titulacions 
renovades que volen adequar la formació professional als canvis tecnològics i 
organitzatius dels corresponents sectors productius. Els nous currículums 
estan desenvolupats en base al catàleg de qualificacions professionals de 
Catalunya. 
 
Les titulacions renovades són els cicles de grau mitjà de farmàcia i 
parafarmàcia, de mecanització, i d’instal·lacions elèctriques i automàtiques, i 
els cicles de grau superior de desenvolupament de projectes d’instal·lacions 
tèrmiques i de fluids, d’audiologia protètica, de laboratori d’anàlisi i de control 
de qualitat, i de química industrial. 

 
El grau mitjà d’emergències sanitàries, novetat d’aquest curs 2012-2013, té 
com a objectiu formar especialistes en l'atenció en emergències, la 
teleoperació en emergències i situacions d'emergència col·lectiva, així com en 
la cooperació internacional en resposta a catàstrofes. El currículum dóna 
resposta a necessitats educatives del sector econòmic, que exigeix un perfil 
professional amb formació especialitzada per donar solucions ràpides, 
eficaces i de qualitat. 
 
El currículum d’aquests cicles formatius és modular i està organitzat en unitats 
formatives de curta durada. És una nova organització curricular més flexible, 
que facilita la incorporació de les persones adultes a la formació professional 
del sistema educatiu amb finalitats d’inserció o reinserció laboral, promoció, 
reciclatge o adaptació professional. 
 
 
Títols renovats  
 
El grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia, que incrementa un any la durada de 
la formació respecte a l’anterior, amplia els continguts en aspectes com la 
comunicació amb el pacient i altres professionals sanitaris, la responsabilitat 
professional sobre el resultat de l'ús del medicament en tots els actes de 
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dispensació, les activitats de venda de productes de parafarmàcia i les noves 
tecnologies aplicades a la gestió i administració de les oficines de farmàcia.  
 
Respecte al títol de mecanització, el currículum millora les matèries 
relacionades amb l’automatització dels processos corresponents al mecanitzat 
d'alta velocitat i d'alt rendiment, els processos de mecanitzat per electroerosió, 
la programació de control numèric (CNC), mecanitzat assistit per ordinador 
(CAM), control lògic programable (PLC), robots, i el maneig de components 
pneumàtics, hidràulics, elèctrics, electrònics i programari específic. 
 
El grau d’instal·lacions elèctriques i automàtiques amplia continguts d’acord 
amb els canvis de normes i reglaments amb una evolució cap a sistemes 
integrats de gestió de qualitat i seguretat, la incorporació de protocols derivats 
de la normativa de gestió de residus elèctrics i el canvi de materials i equips 
per aconseguir una major eficiència energètica i seguretat elèctrica. 
 

El grau superior de desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i 
de fluids presenta novetats amb una major presència de l'electrònica en el 
control dels processos, la utilització d'instal·lacions energèticament 
sostenibles, l'evolució dels materials i la incorporació d’aplicacions 
informàtiques tant per a l'elaboració de la documentació com per als 
processos de control i gestió del muntatge i manteniment. 
 
El corresponent a audiologia protètica millora els continguts en aspectes com 
la col·laboració en equips interdisciplinaris per al seguiment del pacient, les 
tècniques d’elaboració, adaptació i reparació de pròtesis auditives d’acord 
amb la comoditat, manipulació i estètica, l'adaptació de les tècniques 
d'avaluació auditiva i l'actuació en l'àrea sanitària preventiva de l’exposició al 
soroll. 
 
El grau superior de laboratori d’anàlisi i control de qualitat incorpora continguts 
relatius al desenvolupament de noves tecnologies, l’elaboració de productes 
més respectuosos des del punt de vista ambiental i les tècniques d’anàlisi 
relacionades amb la biotecnologia. 
 
El títol de química industrial, que incrementa un any la durada del grau 
respecte a l’anterior, amplia els continguts sobre els sistemes de control i 
noves tècniques de mesura, dins del sistema de control seqüencial i de 
telecomandament. Implica un major coneixement dels nous sistemes 
d'integració de la informació per garantir que les plantes químiques funcionin 
amb procediments que impliquin el menor cost ambiental dins de la legislació 
vigent. 
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El Govern simplifica l’obertura de centres educatius 
privats 
 

• Aprova un decret que s’adapta a la normativa europea i que 
agilitza les autoritzacions  
 

El Govern ha aprovat avui un decret que simplifica i millora els procediments 
d’autorització i de comunicació per a l’obertura de centres educatius privats i 
que respon a l’agilització de tràmits marcada per les lleis òmnibus.  
 
Entre les novetats destaca la simplificació del procediment d'autorització en 
una sola fase en lloc de les tres que tenia fins ara. Incorpora a més la fase 
prèvia a l'autorització, que és voluntària per al promotor del centre. La finalitat 
és garantir que la resolució d'autorització no pugui ser desfavorable per 
insuficiència o per no adequació dels espais, si s'ha obtingut una resolució 
favorable en aquesta fase prèvia. Un altre aspecte destacat és que els 
procediments que regula aquesta normativa es podran tramitar també per 
mitjans electrònics. 
 
La nova norma s’adapta a la norma europea i deroga el Decret 55/1994, de 8 
de març, sobre el règim d’autorització dels centres educatius privats. 
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El Govern aprova el decret que regula la gestió del 
Dipòsit Legal de publicacions 
 

• Es redueix la quantitat d’exemplars que cal lliurar al Dipòsit Legal 
per part d’editors i  productors  

 
El Govern ha aprovat el decret que regula la gestió del Dipòsit Legal, que és la 
institució jurídica mitjançant la qual es recullen exemplars de totes les 
publicacions que es fan a Catalunya amb la finalitat de preservar-les i de 
facilitar-ne l’accés. L’objectiu del Dipòsit Legal és complir amb el deure de 
conservar el patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital, i 
permetre’n l’accés amb fins culturals, de recerca o informació, i de reedició 
d’obres. Per això, n’ha de formar part qualsevol tipus de publicació, reproduïda 
en qualsevol tipus de suport i destinada a la distribució o comunicació pública, 
sigui gratuïta o de pagament,  
 
El decret aprovat avui determina que els editors amb domicili, residència o 
establiment permanent principal a Catalunya estan obligades a constituir el 
Dipòsit Legal a Catalunya, sigui quin sigui el lloc d’impressió de les obres.  
 
El decret redueix la quantitat d’exemplars que cal lliurar per part dels editors i 
productors, entre d’altres. Així, s’han d’entregar 4 exemplars com a màxim i 
només 1 en certes tipologies de material. Fins ara se’n recollien 4 o 5, 
depenent de si tenien o no ISBN. Amb la nova legislació es redueix l’impacte 
econòmic en els editors, donat que lliuraran menys exemplars. 
 
El text estableix que la Biblioteca de Catalunya és perceptora del Dipòsit Legal 
a Catalunya, segons la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya. Són centres 
dipositaris a Catalunya les oficines de Dipòsit Legal ubicades a Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona, que depenen de la Biblioteca de Catalunya. Els 
centres de conservació són la mateixa Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca 
Pública de Barcelona, la Biblioteca Pública de Girona, la Biblioteca Pública de 
Lleida, la Biblioteca Pública de Tarragona, i la Filmoteca de Catalunya. 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga al Govern de la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de cultura, incloses les mesures relatives a 
la producció i la distribució de llibres i publicacions periòdiques en qualsevol 
suport, i també la gestió del Dipòsit Legal i l'atorgament dels codis 
d'identificació. 
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El Govern actualitza el Pla interdepartamental per a la 
no-discriminació de les persones homosexuals i 
transsexuals 
 

• L’objectiu és assolir la plena equiparació legal i social i evitar 
qualsevol actuació, regulació i actitud discriminatòria 

 
El Govern ha aprovat avui l’actualització del Pla interdepartamental per a la 
no-discriminació de les persones homosexuals i transsexuals. Aquest 
document, que ha impulsat la Secretaria de Família del Departament de 
Benestar Social i Família, actualitza el text de 2006, després d’haver obert un 
procés de participació amb tots els departaments del Govern i les entitats del 
sector a través del Consell Nacional de lesbianes, gais, homes i dones 
bisexuals i transsexuals (LGBT). 
 
L’impuls d’aquesta iniciativa respon al mandat de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, que estableix al seu article 40.8 que “els poders públics han de 
promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la 
nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i 
també han de promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la 
xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la 
igualtat i la dignitat de les persones”. 
 
El Pla, amb vigència fins al 2014, exposa propostes i accions del Govern 
organitzades en vuit àmbits de treball i incorpora accions concretes que 
hauran de desenvolupar els departaments. Entre les propostes més 
destacades, hi ha les següents: 
 
Àmbit jurídic, normatiu i d’interior: 

• Revisar i desenvolupar el marc referent sobre igualtat i no-
discriminació. 

 
• Potenciar el 17 de maig, Dia internacional contra l’homofòbia, per 

visibilitzar el compromís institucional del Govern per la igualtat de tracte 
i contra la discriminació per raó d’orientació o identitat sexual. 

 
Àmbit laboral i d’empresa: 

• Afavorir la igualtat i evitar casos de discriminació laboral per raó 
d’orientació sexual, identitat sexual i/o identitat de gènere. 
 

• Promocionar turísticament Catalunya com a país respectuós amb la 
diversitat. 
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Àmbit de la salut: 
• Coordinar i complementar les accions d’aquest pla amb el Pla d’acció 

enfront del VIH SIDA 2010-2013. 
 
Àmbit educatiu i de formació: 

• Treballar als centres el desenvolupament de les capacitats afectives 
dels alumnes i potenciar l’educació en valors que potenciï el respecte i 
la no-discriminació de les persones. 
 

• Treballar en l’alumnat el rebuig a la violència, als prejudicis i als 
estereotips sexistes. 

 
Àmbit cultural i del lleure: 

• Vetllar per la realització d’activitats culturals que tinguin en compte la 
temàtica LGBT. 

 
Àmbit de la comunicació: 

• Promoure i donar suport a actuacions per garantir la seguretat i la 
intimitat de les persones LGBT en l’ús de xarxes socials. 

 
Àmbit del benestar social i de la família: 

• Fomentar, en col·laboració amb les entitats, mitjans d’assessorament i 
informació a famílies amb filles gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals. 
 

• Oferir recursos formatius per a professionals d’atenció a la gent gran en 
la temàtica de la diversitat sexual. 

 
Àmbit de participació i solidaritat: 

• Cooperar des del Departament de Benestar Social i Família amb els 
ajuntaments que disposin de pla municipal LGBT en l’impuls, la 
visibilització dels plans i la sensibilització social. 
 

• Donar suport al procés de la despenalització internacional de 
l’homosexualitat endegat a l’ONU. 

 
 
Seguiment del Pla i balanç de compliment 
 
El Departament de Benestar Social i Família, a través de l’Àrea per a la 
igualtat de tracte i no-discriminació de les persones homosexuals, bisexuals i 
transsexuals de la Secretaria de Família, farà el seguiment del pla. Cada 
Departament del Govern és responsable d’executar les seves accions, així 
com de donar compliment de les mesures impulsades a la Secretaria de 
Família.  
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Durant el primer trimestre de cada any, el Departament de Benestar Social i 
Família presentarà al Consell Nacional LGBT un informe de seguiment del pla, 
que contindrà un apartat dedicat a propostes de millora. 
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El Govern aprova els Estatuts de la Institució de les 
Lletres Catalanes 
 

• Creada l’any 1987, és una entitat autònoma adscrita al 
Departament de Cultura de la Generalitat 
 

El Govern ha aprovat avui el decret pel qual s’aproven els Estatuts de la 
Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entitat autònoma adscrita al 
Departament de Cultura de la Generalitat, creada per llei del Parlament de 
Catalunya l’any 1987. El text aprovat avui adapta els estatuts a la Llei 
11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar 
l’activitat administrativa, una de les anomenades lleis òmnibus. 
 
Els objectius de la Institució de les Lletres Catalanes són: promoure la 
literatura i fomentar la lectura en general; protegir i difondre el patrimoni literari 
català; impulsar el reconeixement social de les lletres catalanes i donar la 
màxima projecció pública als escriptors catalans, i donar suport als escriptors 
en llengua catalana i a les associacions del sector. 
 
El capítol 1 dels Estatuts regula la naturalesa de l’entitat, l'adscripció al 
Departament de Cultura i la seu. El capítol 2 preveu els òrgans de govern de 
la Institució, que són la Junta de Govern (l’òrgan superior col·legiat de 
govern), el degà, el director i el Consell Assessor. També determina les 
vocalies que formen part del Consell Assessor en representació de les 
associacions d’escriptors, d’entitats culturals del sector de les lletres, del 
sector editorial i del llibre, dels mitjans de comunicació i d’altres sectors 
professionals rellevants per a la difusió de les lletres. La disposició final 
primera del decret estableix que la composició del Consell Assessor es pot 
modificar i adaptar-se a l’evolució de les associacions i entitats representatives 
dels sectors afectats. 
 
El capítol 3 regula el règim econòmic, patrimonial, de contractació i de 
personal, que és el propi d'una entitat autònoma de caràcter administratiu. El 
personal és, amb caràcter general, funcionari, tret dels supòsits en què la 
normativa de funció pública permet contractar personal laboral a 
l’Administració de la Generalitat. 
 
Finalment, el capítol 4 regula el règim d'impugnació dels actes administratius 
de la Institució, així com el contracte programa, que ha d'articular les relacions 
entre la Institució i el Departament de Cultura i que s'ha de sotmetre a 
l'aprovació del Govern. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern s’adhereix a l’Any Internacional de les Cooperatives 
 
El Govern ha aprovat de manera formal adherir-se a l’Any Internacional de les 
Cooperatives, proclamat aquest 2012 per la Resolució 64/136 de l’Assemblea 
General de les Nacions Unides amb el missatge “les empreses cooperatives 
ajuden a construir un món millor”. 
 
La resolució insta els estats membres i altres institucions públiques i agents 
socials a promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes 
empreses al desenvolupament social i econòmic i impulsar-ne la formació i el 
creixement. La declaració explica que la cooperativa “és una empresa 
propietat dels seus integrants, que la gestionen pel benefici dels seus 
membres, les persones usuàries i el seu entorn” i destaca que “és una 
empresa democràtica que promou l’ocupació estable i de qualitat, la 
responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el 
desenvolupament econòmic i social de totes les persones, també les més 
desafavorides”.  
 
L’economia catalana té més de 6.000 empreses entre cooperatives i societats 
laborals en tots els sectors: agricultura, comerç, cultura, energia, 
ensenyament, habitatge, hostaleria, indústria, sanitat, serveis d’atenció a les 
persones i transport, entre d’altres. Actualment aquestes empreses donen 
feina a 45.000 persones de forma directa a tot Catalunya. 
 
A través del Departament d’Empresa i Ocupació, el Govern vol potenciar el 
model de l’economia social i cooperativa com una fórmula empresarial 
adaptada a les exigències de competitivitat del segle XXI i amb valor afegit 
social. Per fer-ho, treballa per millorar l’àmbit normatiu i els instruments 
financers, per visualitzar el model cooperatiu i promocionar el seu creixement, 
fusions i aliances. 
 
 
 
 


