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El Govern aprova el Pla estratègic de recerca i  
innovació en salut 2012-2015 

 
• Un dels objectius és escurçar el període comprès entre els 

resultats de la recerca i la seva aplicació a la pràctica clínica i de 
salut pública 
 

• A Catalunya hi ha 20 centres que fan recerca en temes de salut i 
les publicacions catalanes representen el 2,35% de les mundials 

 
• Unes 30.000 persones treballen al sector R+D, que integra més de 

480 empreses biotecnològiques, farmacèutiques, de tecnologies 
mèdiques innovadores i de serveis 

 

El Govern ha aprovat el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2012-
2015 per posar rumb a les polítiques de recerca i innovació que afecten el 
sector. Un dels objectius del pla és contribuir a escurçar el període comprès 
entre els resultats de la recerca i la seva aplicació a la pràctica clínica i de 
salut pública. També pretén impulsar la innovació i la cultura de la translació 
entre els investigadors i els professionals de la salut per optimitzar els 
recursos de què es disposa i obtenir, entre d’altres, noves teràpies, noves 
cures, noves tecnologies diagnòstiques, nous protocols assistencials, noves 
estratègies de prevenció o promoció o nous models organitzatius, que siguin 
més eficaços i sostenibles. 
 
 
Els eixos d’actuació 
 
El Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2012-2015 s’estructura en 5 
eixos dels quals deriven les accions a portar a terme: 
 

• Integrar les polítiques de recerca i d’innovació en salut amb les 
existents a Catalunya. 

• Invertir eficientment en la recerca d’excel·lència en salut. 
• Potenciar la BioRegió de Catalunya.  
• Promoure la translació de coneixement i avaluar l’impacte de la recerca. 
• Incentivar la innovació en les organitzacions sanitàries. 

 
L’orientació estratègica del pla s’emmarca dins l’Estratègia Europa 2020, que 
estableix la recerca, la innovació i l’emprenedoria com una part crucial de la 
resposta europea a la crisi econòmica.  
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Els beneficis esperats 
 
Dels 5 eixos d’actuació es deriven accions que redunden en productes com 
ara el SIRECS (sistema d’informació de la recerca en salut a partir del sistema 
d’informació universitari UNEIX); un model de finançament per als instituts i 
centres de recerca en salut; un mapa de la recerca en salut a Catalunya; els 
informes Biocat biennals; una avaluació del retorn social de la recerca en 
salut; els instruments d’ajuda al lideratge i participació de la recerca catalana a 
Europa; figures de finançament d’investigadors; projectes de compra pública 
innovadora o la creació d’un Consell Assessor per a la Recerca i Innovació en 
Salut, entre d’altres. 
 
Amb les accions descrites i els productes esmentats, al final del període 
d’aquest Pla estratègic s’espera obtenir: 
 

• Màxima transparència en la distribució de recursos als centres i instituts 
de recerca.  

• Assoliment de massa crítica i major eficiència d’utilització dels recursos 
del sistema de recerca en salut.  

• Major rendició de comptes del sistema de recerca en salut, tant a nivell 
de la comunitat científica i professional com dels ciutadans en general.  

• Augment de la visibilitat local i internacional de la recerca i la innovació 
en salut catalanes. 

• Increment de la recerca translacional i de la transferència de 
coneixement que han d’assegurar l’impacte, en forma de millora 
assistencial, per una banda, i de generació de riquesa a través de la 
generació d’empreses derivades (spin-off), llicència de patents i 
contractes, per una altra. 

• Major teixit empresarial emprenedor al sector de la salut que esdevingui 
motor econòmic del país. 

 
  
El potencial de la recerca i innovació en salut 
 
Dels 47 centres CERCA de la Generalitat, 20 ho són de l’àmbit de salut. 
D’aquests, 9 són instituts de recerca translacional (situats al voltant d’un 
hospital productiu en recerca), 2 són centres de recerca en salut pública, 4 
són de recerca biomèdica bàsica i n’hi ha 5 més orientats a malalties (SIDA, 
leucèmia) o grups de malalties (càncer o malaltia cardiovascular). A més, 
també hi ha un centre en xarxa dedicat a la recerca en atenció primària i altres 
instituts de recerca hospitalaris. 
 
La productivitat científica catalana de recerca en salut ha anat en augment els 
darrers anys. Les publicacions catalanes indexades representen el 2,35% del 
total mundial i el 7,67% d’Europa (i el 30% de l’Estat espanyol). D’altra banda, 
segons dades de l’informe Scimago Institutions Rankings (SIR) World Report 
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2010, els hospitals productius en recerca i els centres de recerca en salut de 
Catalunya se situen per sobre de la mitjana mundial pel que fa al seu impacte.  
 
Segons l’Informe Biocat 2011, en conjunt, el sector ocupa unes 30.000 
persones, de les quals 18.000 (investigadors i personal tècnic) es dediquen a 
tasques d’R+D. Un sector que integra més de 480 empreses (a 
biotecnològiques, farmacèutiques, de tecnologies mèdiques innovadores i de 
serveis), 435 grups de recerca, 80 centres de recerca, 57 infraestructures 
tecnològiques i serveis científics, 28 entitats de suport, 19 parcs científics, 15 
hospitals, 9 grans infraestructures i 6 centres tecnològics.  
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Catalunya cooperarà amb el National Health Service 
North-West England en matèria de recerca, 
desenvolupament tecnològic i innovació sanitària 

 
• L’acord permetrà desenvolupar projectes bilaterals i intercanviar 

experiències d’organització i planificació sanitària 
 
El Govern, a través del Departament de Salut, i el National Health Service 
North-West England (Regne Unit) cooperaran en matèria de recerca, 
desenvolupament tecnològic i innovació relacionats amb la salut i l’assistència 
sanitària. El Consell Executiu ha donat avui llum verd a l’acord de 
col·laboració.  
 
Els principals objectius són afavorir les relacions bilaterals en sanitat i eSalut 
(eHealth), establir vies per a la consulta recíproca entre els sectors de les 
respectives administracions sanitàries i participar en projectes en programes i 
iniciatives de la UE. Es crearà un grup de treball assessor de seguiment de 
l’acord. 
 
 
Antecedents i context 
 
Des de l’any 2006, el Departament de Salut i l’NHS Nort-West del Regne Unit 
han col·laborat de forma regular a les xarxes europees del sector amb 
presència a la Unió Europea a les quals pertanyen les dues institucions. 
Gràcies a això, els representants de les dues regions van considerar 
convenient explorar la viabilitat de formalitzar un acord bilateral estable en 
l’àmbit de la salut i la recerca i a l’octubre de 2010 van celebrar una reunió a 
l’Oficina de Brussel·les de l’NHS North-West England del Regne Unit. 
 
En aquest marc es van definir les àrees temàtiques per a la futura 
col·laboració amb l’objectiu de treballar conjuntament per participar en 
projectes de recerca i, més específicament, augmentar el nombre de projectes 
amb fons de la UE. Fins l’abril de 2011 les dues parts han intercanviat 
informació i experiències sobre els sistemes sanitaris.  
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El Govern crea la Taula Agrària com a òrgan 
d’interlocució amb el sector agrari 
 

• Unifica la Taula de foment i modernització agrària i rural i la Taula 
de concertació agrària amb l’objectiu de simplificar procediments i 
estructures, mantenint la representativitat del sector agrari català 
 
 

El Govern ha aprovat avui la creació de la Taula Agrària com a òrgan 
d’interlocució i col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (DAAM) amb les organitzacions agràries i entitats 
representatives del sector. El nou òrgan unifica les dues taules existents fins 
ara (la Taula de foment i modernització agrària i rural i la Taula de concertació 
agrària) amb l’objectiu de simplificar els procediments, estructures i òrgans, 
mantenint la representativitat del sector. A més, davant la situació econòmica i 
pressupostària actual, s’eliminen també les dietes dels seus membres per 
assistència a les reunions. 
  
La Taula Agrària està presidida pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural o el secretari general del Departament. Està 
integrada per 12 membres en representació de les organitzacions 
professionals agràries (10) i les entitats representatives del món cooperatiu 
(2), designats per a cada sessió. També en formen part els representants de 
l’Administració designats pel president de la Taula agrària en funció dels 
temes a tractar a cada sessió. 
 
La seva seu serà als serveis centrals del DAAM, a Barcelona, sense perjudici 
que les sessions es puguin celebrar en altres llocs del territori. 
 
Competència sancionadora en qualitat agroalimentària 
 
El Govern també ha aprovat avui el Decret pel qual s’estableix la competència 
sancionadora de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. 
S’adapten així les competències en matèria sancionadora a la nova estructura 
administrativa en funció de les atribucions que tenen actualment la Direcció 
General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i la Direcció 
General d’Agricultura i Ramaderia.  
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El Govern aprova el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà de forneria, pastisseria i confiteria 

 
• La titulació s’ha renovat per adequar-la a la formació professional 

establerta a la LOE i s’ha desenvolupat d’acord amb el catàleg de 
qualificacions professionals de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui el decret corresponent al currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà de forneria, pastisseria i confiteria, com a continuació 
del seguit de títols que està adequant a la formació professional establerta a la 
Llei orgànica d’educació (LOE). El currículum amplia continguts i dóna 
resposta a les necessitats formatives del sector. Aquest títol està 
desenvolupat d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de 
Catalunya 
 
El currículum del cicle incorpora nous continguts en l’elaboració de pans de 
major valor afegit, especialment els artesanals i d'especialitats funcionals i 
innovadores. També inclou el desenvolupament del mercat de galetes, 
brioixeria i similars, amb productes de major sofisticació, i el desenvolupament 
de productes per a col·lectius amb necessitats alimentàries especials, com els 
celíacs o els que pateixen al·lèrgies alimentàries. 
 
El títol dóna resposta a la tendència del sector, que evoluciona cap a 
l'automatització dels processos de fabricació i la innovació tecnològica i 
productiva. Per aquest motiu, té en compte les funcions de qualitat, 
manteniment de primer nivell, prevenció de riscos laborals i medi ambient, 
sense oblidar l'alt percentatge existent d'obradors o empreses petites de 
caràcter familiar, fet que incrementa la necessitat que el professional 
intervingui en funcions de comerç i administració de la petita empresa. 
 
S’ha dissenyat un currículum modular, que està organitzat en unitats 
formatives de curta durada. Es tracta d’una organització més flexible, que 
facilita la incorporació de les persones adultes al sistema educatiu amb 
finalitats d’inserció o reinserció laboral, promoció, reciclatge o adaptació 
professional. 
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El Govern aprova un decret llei per garantir la gestió 
adequada de l’impost turístic i per ratificar les seves 
garanties davant la banca 
 

• Rebaixa la quota que establia la llei de creació de l’impost per 
poder incloure el 10% de l’IVA en el preu final que haurà de fer 
efectiu el turista 

 
El Govern ha aprovat avui un decret llei que modifica la Llei 5/2012, de 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost 
sobre les estades turístiques amb l’objectiu de permetre una gestió adequada 
del tribut per part dels establiments turístics i evitar la càrrega tributària global 
excessiva. Quan es va aprovar aquesta normativa, el Govern desconeixia el 
futur increment de l’IVA aprovat pel Govern espanyol el mes de juliol passat. 
El nou text que avui ha aprovat el Consell Executiu rebaixa la quota que 
establia la llei de creació de l’impost per poder incloure el 10% de l’IVA en el 
preu final que haurà de fer efectiu el turista. 
 
Així, la nova quota varia entre 0,45 euros i 2,25 euros per persona i manté les 
exempcions per als menors de fins a 16 anys i per a les estades 
subvencionades per programes socials d’una administració pública d’un estat 
membre de la UE. Els creuers només hauran de pagar l’impost quan estiguin 
més de 12 hores a port. 
 
 

Tipus d’establiment BCN ciutat Resta 
Catalunya Exempcions 

Hotel 5* GL i embarcacions 
de creuer 2,25 euros 2,25 euros   

0 – 16 anys 
  
Estades 
subvencionades per 
programes socials 

Hotels 4* i 4 Superior 1,10 euros 0,90 euros 

Resta d’establiments i 
equipaments 0,65 euros 0,45 euros 

 
 
Amb l’impost turístic, que entra en vigor el proper 1 de novembre, 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. Els recursos obtinguts es 
dedicaran al foment del turisme a Catalunya. 
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El Govern ratifica les seves garanties davant la banca 
 
Les baixades de ràting generalitzades en el context internacional, que també 
han afectat el Govern de la Generalitat, fan que l’Administració catalana hagi 
iniciat un procés per reordenar les garanties concedides i donar major 
seguretat en determinades operacions financeres. Així, el Govern ha aprovat 
concedir un aval de la Generalitat a préstecs formalitzats per Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya en exercicis anteriors per un import màxim de 
162.300.000 euros. 
�
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El Govern autoritza FGC a adquirir una participació 
majoritària del capital social de Vallter 2000 
 

• L’estació té un interès estratègic de país i un efecte important al 
territori 

 
El Govern ha autoritzat avui Ferrocarrils de la Generalitat a adquirir una 
participació de com a mínim el 51% del capital social de la societat mercantil 
Vallter SA per un import de 2,4 milions d’euros, amb l’objectiu de donar 
viabilitat a l’empresa i mantenir l’activitat d’explotació de l’estació d’esquí. 
 
El Govern considera que  l’activitat de muntanya i esquí de Vallter 2000 té un 
interès estratègic de país i un efecte important sobre el territori. Ubicada al 
municipi de Setcases, Vallter 2000 representa un dels principals motors 
econòmics del Ripollès, tant pel que fa a llocs de treball directes com 
especialment pels indirectes.  
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Els estudis de música tradicional s’integren per 
primera vegada a les escoles de música  
�

• El Govern atorga major autonomia a les escoles i entitats de 
formació de l’Aula de Música Tradicional i Popular, que rebrà 
244.000 euros per al curs 2012-2013 
 

L'Aula de Música Tradicional i Popular (AMTP), el programa de formació de 
música tradicional que promou el Govern a través del Departament de Cultura, 
s’integrarà per primera vegada a les escoles de música. D’aquesta manera, 
els centres organitzaran directament els cursos i disposaran d’una major 
autonomia de gestió. El Consell Executiu ha aprovat avui destinar 244.000 
euros per al desenvolupament de l’Aula durant el curs 2012-2013. 
 
El Govern imprimeix una nova orientació en la gestió i l’organització dels 
cursos de l’AMTP, com un pas més per impulsar l’ensenyament oficial i reglat 
de la música tradicional i popular. Així, els centres organitzaran directament 
els cursos, sota la direcció pedagògica del Departament de Cultura, que 
vetllarà pel compliment del contingut dels plans d’estudis. Es renoven, a més, 
els plans d’estudis per garantir la seva adequació i equivalència als estudis de 
grau mitjà d’altres instruments.  
 
Aquest curs 2012-203 l’Aula es desplega territorialment per sensibilitzar cada 
territori de la seva música pròpia. També pretén difondre i promoure 
coneixements de singularitats musicals d’altres zones i potenciar l’intercanvi 
d’experiències docents, repertoris i sensibilitats sonores, entre d’altres. 
Enguany l’AMTP s’impartirà en 5 punts de Catalunya (Barcelona, Lleida, Salt, 
Tarragona i Tortosa) gràcies als convenis que el Govern, a través del 
Departament de Cultura, ha signat amb diversos ajuntaments, escoles i 
entitats. D’aquesta manera els estudis de l'AMTP s'integren en centres 
d'ensenyament musical, i en conseqüència, es promou la seva extensió 
territorial arreu del país. Els centres on s’imparteixen els cursos, el període de 
matriculació dels quals ja està obert, són: el Centre Artesà Tradicionàrius de 
Barcelona; el Departament de Música Tradicional de l’Escola de Música de 
l’Orfeó Lleidatà; la Factoria Cultural Coma Cros de Girona; el Tecler Gestió 
Cultural de Tarragona, i l’Escola Municipal de Música de Tortosa. 
 

 
L’Aula de Música Tradicional i Popular 
 
Creada pel Govern el 1992, l'AMTP és el referent en l’aprenentatge de la 
música tradicional a Catalunya. Es tracta d’un projecte formatiu que cobreix la 
formació continuada —de l'instrument, del llenguatge singular de la música 
tradicional (MT) i del context en què es toca—  d'intèrprets d'instruments 
tradicionals i d'altres instrumentistes que intervenen en la música tradicional. 
Els cursos equivalen a estudis d’instruments de grau mitjà no reglat. 



 

�

����������	�
���������������� �

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

12 

 
Altres acords del Govern  
 
El Govern aprova el Manual d’Instruccions per als membres de les 
meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya  
 
El Govern ha aprovat avui el Manual d’Instruccions per als membres de les 
meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya, del proper 25 
de novembre. El document, al qual la Junta Electoral Central va donar el 
vistiplau en la sessió del 10 d’octubre, recull la cronologia de la jornada 
electoral, les tasques de cadascun dels membres de la mesa, el funcionament 
de l’escrutini i deixa clar què s’ha de fer en cada moment.  
 
En les properes eleccions del 25 de novembre el dispositiu electoral estarà 
format per 8.114 meses electorals, 82 més que el 2010. Al conjunt de 
Catalunya hi haurà 24.342 membres titulars de les meses i 48.684 membres 
suplents. Per circumscripcions: Barcelona: 5.720 meses, 17.160 membres 
titulars i 34.320 suplents; Girona: 822 meses, 2.466 membres titulars i 4.932 
suplents; Lleida: 550 meses electorals, 1.650 membres titulars i 3.300 
suplents; Tarragona:1.022 meses, 3.066 membres titulars i 6.132 suplents.  
 
 
El Govern subvenciona amb 4,1 milions 5 entitats federatives de lleure 
per finançar actuacions per a infants i joves  
 
El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Benestar Social i 
Família, ha acordat atorgar subvencions per un valor de 4.189.154,77 euros a 
5 entitats federatives juvenils de lleure per desenvolupar actuacions de 
caràcter social, cívic i associatiu adreçades a infants i joves. 
 
Les federacions destinatàries de les ajudes són l’entitat Escoltes Catalans, 
amb 338.494,59 euros; la Fundació Catalana de l’Esplai, amb 1.025.750,81 
euros; l’entitat Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai i la 
Fundació Pere Tarrés, amb 936.418 euros i 500.579 euros, respectivament; 
els Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, amb 720.515,37 euros, i el 
Moviment Laic i Progressista, amb 667.397 euros.  
 
Aquestes subvencions ajuden, entre d'altres, a promoure beques per facilitar 
la participació d’infants i joves a les activitats de les entitats centrades en els 
col·lectius amb necessitats especials; finançar monitoratge especialitzat en 
l’atenció d’infants i joves amb necessitats socioeducatives especials, impulsar 
el coneixement del català entre els nens i nenes d’origen estranger; finançar 
projectes d’intervenció en barris i poblacions de significatiu interès social i 
reforçar el voluntariat i el teixit associatiu.  
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Ratificada la desvinculació de la Generalitat de l’Institut Universitari 
d’Estudis Europeus com a mesura de racionalització de l’Administració 
 
El Consell Executiu ha ratificat avui la desvinculació del Govern de la 
Generalitat de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus (IUEE), com a mesura 
de racionalització de l’Administració. 
 
L’IUEE és un consorci que es va constituir amb la finalitat de realitzar activitats 
formatives a nivell superior i d’investigació en temes relacionats amb la 
integració europea. Està integrat pels socis fundadors: la Generalitat de 
Catalunya (a través del Departament de la Presidència) i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). En el marc del Pla de racionalització i 
simplificació de l’estructura del sector públic, el 29 de juny de 2010 es va 
acordar la desvinculació del Govern de la Generalitat de l’organisme, que el 
Consell de Govern del Consorci de l’IUEE va aprovar el 21 de juliol de 2011 i 
que ara ratifica el Consell Executiu. 

 
 
Concessió definitiva de ràdio municipal a l’ajuntament de les Preses 
 
El Govern ha acordat atorgar definitivament a l’ajuntament de les Preses la 
concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora 
en ones mètriques amb modulació de freqüència. 
 
El consistori ja disposava de la concessió provisional d’una emissora de 
freqüència modulada de tipus municipal des de 1992. Vist que les 
instal·lacions de l’emissora s’adiuen al projecte aprovat en el seu dia, que han 
superat la inspecció tècnica preceptiva, el Govern ha procedit a l'atorgament 
definitiu de la concessió a la ràdio municipal. 


