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El Govern aprova el Pla de Seguretat Alimentària de 
Catalunya 2012-2016 
 

• Té com a objectiu mantenir l’alt nivell de seguretat alimentària en 
totes les etapes de la cadena alimentària, des de la producció i fins 
al consum 

 
• El sector agroalimentari és el primer sector industrial de 

Catalunya. Té més de 17.000 indústries registrades i suposa al 
votant del 4% del PIB 

 
• La reputació en seguretat alimentària repercuteix directament en la 

indústria turística, en l’exportació d’aliments i en la imatge del país 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Pla de Seguretat Alimentària 
2012-2016, un pla interdepartamental que té com a objectiu mantenir l’alt 
nivell de seguretat alimentària en totes les etapes de la cadena alimentària, 
des de la producció i fins al consum. El document defineix les diferents 
accions públiques en aquesta matèria, que és bàsica per a la protecció de la 
salut de la ciutadania. 
 
La política de seguretat alimentària a Catalunya és una responsabilitat 
compartida en la qual participen diferents departaments i organismes oficials 
de la Generalitat amb responsabilitats en salut, agricultura, alimentació, medi 
ambient i consum, així com les administracions locals, els agents econòmics 
de la cadena alimentària, la societat científica i els consumidors. 
 
A banda de la seva importància en salut pública, destaca el pes del sector 
agroalimentari a Catalunya, que representa al voltant del 4% del PIB. De fet, la 
indústria agroalimentària és el primer sector industrial del país en vendes 
netes i el tercer en exportacions. A Catalunya hi ha més de 17.000 indústries 
alimentàries registrades i actualment és un dels principals clústers 
agroalimentaris europeus. 
 
 
28 objectius estratègics i 127 actuacions  
 
El Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya 2012-2016 estableix 28 
objectius estratègics i estableix 127 línies d’intervenció que s’emmarquen en 
cinc àmbits, que van des de l’avaluació dels riscos –orientada a disposar del 
millor coneixement científic–, fins a la gestió dels riscos per a la salut –
orientada a minimitzar els riscos d’acord amb els principis de priorització, 
prevenció i resposta ràpida–, passant per la gestió de qüestions relacionades, 
la qualitat dels serveis i la comunicació i la coordinació de totes les parts 
implicades.  
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A més de consolidar i millorar el primer Pla de seguretat alimentària, en 
aquesta nova etapa destaquen les línies de treball següents: 
 

1. Mantenir i millorar les mesures de vigilància i control a tota la cadena 
alimentària com també potenciar la coordinació i col•laboració entre 
totes les parts implicades en la seguretat dels aliments, en una 
orientació cap a la millora continuada amb iniciatives com el sistema 
coordinat de control d’establiments minoristes i restauració, en el qual 
tenen un important paper les administracions locals. 

 
2. Millorar l’avaluació dels riscos potenciant el paper del Comitè Científic 

Assessor en seguretat alimentària, constituït el dia 22 de gener passat. 
 

3. Promoure l’autocontrol per part de les empreses oferint-los noves eines, 
com el mapa de perills de la cadena alimentària i noves guies de 
pràctiques correctes d’higiene. 

 
4. Potenciar la vigilància i el control en matèries relatives als drets i 

expectatives de la ciutadania, com són la qualitat, la traçabilitat, els 
fraus i l’etiquetatge entre d’altres qüestions. 

 
 
Balanç del primer Pla de seguretat alimentària (2007-2010) 
 
El primer Pla de seguretat alimentària ha assolit el 91% dels objectius. 
 

1. Reducció d’un 45% del nombre de brots de toxiinfeccions alimentàries. 
Han passat de 122 a 67 durant la vigència del pla. 

 
2. Nivells d’exposició de la població als contaminants d’origen ambiental 

considerats segurs segons els estàndards internacionals. 
 

3. Major implantació dels sistemes d’autocontrol basat en l’anàlisi de 
perills i punts de control crític per part de les empreses, així com un 
major control en matèria de reaccions adverses en aliments. 

 
4. Millora en el control dels medicaments d’ús veterinari i substàncies per 

a l’engreix il·legal en animals i carns, que supera el 99,7% de 
conformitat, i dels plaguicides en vegetals, que mostra també nivells de 
conformitat superiors al 99,5%. 

 
5. Millores importants quant a incidència de salmonel·la en humans, amb 

una reducció molt important dels brots produïts per aquest agent, que 
han passat de 65 l’any 2005 a 11 el 2010. Això s’associa a una baixada 
de la prevalença a les explotacions ramaderes. Destaca també 
l’absència de casos d’encefalopatia espongiforme bovina (EEB) des de 
l’any 2008, que havia estat motiu de preocupació els anys anteriors.  
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El Pla de Seguretat Alimentària ha de ser el referent estratègic de la 
intervenció pública en seguretat alimentària a Catalunya en els propers anys. 
La seva aplicació ha de suposar un nou avanç i una consolidació de la política 
de seguretat alimentària a Catalunya dins d’una dinàmica de millora 
continuada en eficàcia i eficiència. Això constitueix un actiu importat en l’àmbit 
de la protecció de la salut, així com també per a la imatge i la projecció 
econòmica de les empreses i els productes alimentaris del país als mercats 
internacionals. 
 
En l’elaboració del Pla hi han intervingut totes de les administracions, les 
institucions, les societats científiques i els professionals relacionats amb la 
seguretat alimentària a Catalunya, així com la ciutadania. 
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El Govern alleugereix la pressió de tresoreria dels 
ajuntaments amb una ampliació del termini d’execució 
de les actuacions del PUOSC 
 

• Els ajuntaments disposaran d’un termini més llarg per programar 
les obres i s’equilibraran els terminis d’execució amb els de 
cobrament efectiu 
 

• En el cas de l’anualitat 2011 es podran adjudicar les obres, serveis 
o subministraments fins al 31 de desembre de 2014. Pel que fa a 
l’anualitat 2012, el termini d’execució s’allargarà fins al 31 de 
desembre de 2015 

 
El Govern ha aprovat avui l’ampliació del termini d’execució de les actuacions 
incloses en les anualitats 2011 i 2012 del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya (PUOSC). Aquest termini s’estableix en la base tercera, apartats 
3.1 i 3.2, del Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les bases 
d’execució del PUOSC per al període 2008-2012. En el cas de l’anualitat 
2011, es podran adjudicar les obres, serveis o subministraments fins al 31 de 
desembre de 2014. Pel que fa a l’anualitat 2012, el termini d’execució es 
prolongarà fins al 31 de desembre de 2015. 
 
Amb aquesta ampliació del termini el Govern alleugereix la pressió de 
tresoreria dels ajuntaments ja que, d’una banda, disposaran d’un termini més 
llarg per programar les obres, a mesura que aconsegueixen el seu 
cofinançament, i, d’altra banda, s’equilibren els terminis d’execució amb els de 
cobrament efectiu de les obres. 
 
El  Decret 16/2012, de 21 de febrer, que modificava els terminis establerts 
inicialment resta derogat amb l’ampliació aprovada avui. 
 
 
PUOSC adaptat a les necessitats actuals  
 
Amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats actuals dels ajuntaments, una de 
les principals novetats del PUOSC és la nova línia d’ajuts per a reparacions, 
manteniment i conservació d’obres ja existents. Els ajuts per a manteniment 
seran del 100% de la despesa justificada.  
 
La Generalitat aportarà 200 milions d’euros al PUOSC 2013-2016, als quals 
s’ha d’afegir l’aportació de les quatre diputacions. 
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El Govern convoca els ajuts per al Pla de consum de 
fruita a les escoles del curs 2012-2013 
�

• Un 25% més d’alumnes participaran enguany en el programa. Més 
del 70% de les famílies considera que el Pla, en marxa des del curs 
2009-2010, ha millorat l’alimentació en l’àmbit familiar�

�

• Des que es va posar en marxa la iniciativa, s’han destinat més de 
5,5 milions d’euros a fomentar el bon consum de la fruita entre els 
més menuts 

 
El Govern ha aprovat avui convocar els ajuts de promoció i subministrament 
de fruites del Pla de consum de fruita a les escoles del curs 2012-2013, durant 
l’any 2013, que té com a objectiu contribuir a promoure hàbits alimentaris 
saludables entre els escolars. Aquest curs hi participaran 346.000 alumnes, un 
25%més que el curs anterior, i 1.431 centres.  
 
El Pla, que es va posar en marxa el curs 2009-2010, forma part de l’estratègia 
de la Unió Europea per invertir la tendència a la disminució del consum de 
fruites i hortalisses i incidir en els infants perquè adquireixin nous hàbits 
alimentaris. I és que el consum de fruita entre els infants és més baix del que 
seria recomanable. S’estima que la mitjana de consum de fruita està 
actualment en uns 200 grams/persona/dia, quan la recomanació és d’entre 
400 i 600. Gràcies al programa, s’està aconseguint que nens d’entre 3 i 12 
anys mengin fruita, com a mínim durant tres dies al mes. A Catalunya, el 45% 
dels infants d’entre 6 i 10 anys tenen excés de pes. En concret, un 26% tenen 
sobrepès i un 17% obesitat.  
 
Entre els mesos d’abril i juny de 2013 es distribuiran 560 tones de fruita 
(poma, pera, mandarina, taronja, raïm, maduixot, plàtan, cirera i albercoc).  
 
Centres i alumnes que han gaudit del programa des de l’inici 
 

Demarcació 

CURS 2009-2010 CURS 2010-2011 CURS 2011-2012 CURS 2012-2013 

Nombre 
escoles 

Nombre 
nens 

Nombre 
escoles 

Nombre 
nens 

Nombre 
escoles 

Nombre 
nens 

Nombre 
escoles 

Nombre 
nens 

Barcelona 88 18.683 459 89.175 563 158.569 667 196.921 
Catalunya 
Central 28 6.619 125 17.099 134 25.570 147 28.758 
Girona 38 8.729 198 28.530 195 42.015 206 43.832 
Lleida 17 3.845 158 18.892 178 27.625 192 30.823 
Tarragona 31 7.717 142 22.318 149 33.733 159 37.157 
Terres de l'Ebre 11 2.443 53 5.584 56 8.307 60 8.719 

Total general 213 48.036 1.135 181.598 1.275 
295.81

9 1.431 346.210 
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El programa compta amb el suport financer de la Unió Europea, de la 
Generalitat de Catalunya i de l’Associació Catalana d’Empreses de Fruita i 
Hortalisses (Afrucat), que s’encarrega del subministrament de la fruita a les 
escoles. Des que es va iniciar, s’han destinat més de 5,5 milions d’euros a 
fomentar el bon consum de la fruita entre els més menuts.  
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El Govern col·labora en el projecte europeu 
BiophotonicsPlus per impulsar l’R+D en l’àmbit de la 
fotònica 
 

• El Consell Executiu ha aprovat l’acord entre ACC1Ó i les sis 
entitats europees que participen en el projecte, provinents de 
Dinamarca, Itàlia, Israel, el Regne Unit, Bèlgica i Lituània 
 

• BiophotonicsPlus finança projectes d’R+D en l’àmbit de la fotònica 
aplicada a les ciències de la vida i la salut i compta amb un 
pressupost de 10,3 milions 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui la signatura de l’acord de consorci entre 
ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana del 
Departament d’Empresa i Ocupació, i les sis entitats europees que participen 
en el projecte BiophotonicsPlus. Es tracta d’un projecte europeu que forma 
part del 7è Programa Marc de la Comissió Europea i que té com a objectiu 
impulsar l’R+D en l’àmbit de la fotònica. Dinamarca, Itàlia, Israel, el Regne 
Unit, Bèlgica i Lituània són els membres europeus que gestionen el projecte, 
juntament amb Catalunya.  
 
Amb un pressupost global de 10,3 milions d’euros, BiophotonicsPlus finança 
projectes de recerca en el camp de l’òptica i la fotònica aplicades a les 
ciències de la vida i la salut. En concret, impulsa iniciatives en els sectors de 
la medicina, la salut, la farmàcia, el medi ambient, la seguretat alimentària, 
l’aigua, la cosmètica i la medicina veterinària.  
 
A través d’aquest acord, ACC1Ó participarà en aquest projecte amb un 
pressupost de 750.000 euros, finançats en un 33% per la Comissió Europea. 
Amb aquesta partida ACC1Ó convocarà ajuts per a les 8 propostes d’R+D 
amb participació catalana presentades prèviament a la primera fase 
internacional del projecte BiophotonicsPlus. La inversió potencial generada 
per aquests projectes és de 3,6 milions d’euros en actuacions d’R+D a 
Catalunya.  
 
La biofotònica és una àrea de recerca multidisciplinar que utilitza tecnologies 
basades en la llum. Aquest és un àmbit de relleu per a Catalunya i es preveu 
que tingui impacte tant en els agents que participen en la fase de 
desenvolupament de les tecnologies com en la seva aplicació (empreses 
vinculades al sector de les tecnologies mèdiques, hospitals, etc.). 
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El Govern obté 3,1 milions per posar en marxa un 
programa de mobilitat per a investigadors sobre 
transferència de tecnologia 
 

• ACC1Ó gestionarà la partida, provinent de la Comissió Europea, i 
convocarà 56 ajuts per contractar personal investigador 
experimentat en el marc del programa de mobilitat TECNIOSPRING  

 
El Consell Executiu ha aprovat avui la subscripció d’un acord de subvenció 
entre ACC1Ó i l’Agència Executiva de Recerca (REA) de la Comissió Europea 
per posar en marxa un nou programa de mobilitat per a investigadors. La 
Generalitat rebrà de la Comissió Europea 3,1 milions per posar en marxa el 
programa TECNIOSPRING, que es focalitza en la recerca aplicada i la 
transferència de tecnologia. Estarà gestionat per ACC1Ó. 
 
TECNIOSPRING té un pressupost total de 7,8 milions d’euros, el 60%. dels 
quals els aporta ACC1Ó. A dia d’avui, es tracta del projecte de l’agència que 
ha rebut més finançament per part de la Comissió Europea. El programa 
atorgarà un total de 56 ajuts a la contractació de personal investigador. Hi 
haurà 4 convocatòries en els propers 5 anys.  
 
Preveu dues modalitats: 
 

• Sortida a l’estranger + retorn: estada d’un any en una entitat 
d’acollida fora de l’Estat espanyol (universitat, centre de recerca, centre 
tecnològic o departament d’R+D d’una empresa) d’un investigador 
experimentat de qualsevol nacionalitat i resident a Catalunya per 
desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència 
de tecnologia. 
 
Fase de retorn d’un any de durada al que es coneix com a centre 
TECNIO (xarxa que agrupa i potencia els principals agents de recerca 
aplicada, tant públics com privats) per finalitzar el projecte iniciat en 
l’entitat d’acollida. 

 
• Incorporació a un centre TECNIO: Estada de dos anys d’un 

investigador experimentat de qualsevol nacionalitat a un centre de la 
xarxa TECNIO per desenvolupar un projecte de recerca aplicada 
orientat a la transferència de tecnologia. 

 
La primera convocatòria s’obrirà a finals d’abril i romandrà oberta fins a finals 
de juny. Els salaris dels investigadors s’establiran entre 40.000 euros i 56.000 
euros segons la modalitat.  
 
El programa TECNIOSPRING inclou la formació especialitzada en 
transferència de tecnologia (identificació i valoració de tecnologies 
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transferibles, llicència i venda de patents, generació d’spin offs, plans de 
negoci per a la comercialització, foment de l’esperit emprenedor, entre 
d’altres) i en habilitats no científiques, com presentacions en públic, redacció i 
sol·licitud d’ajuts i gestió de projectes. 
 
 
TECNIO (www.tecnio.cat) 
 
TECNIO és la xarxa que agrupa i potencia els principals agents de recerca 
aplicada, tant públics com privats, que generen i transfereixen tecnologia 
diferencial al teixit empresarial català. TECNIO vol contribuir a desenvolupar 
un nou model econòmic basat en el coneixement, potenciant la tecnologia 
diferencial, la innovació empresarial i l’excel·lència en la gestió. 
 
Amb centres de referència en diversos àmbits i una experiència de més de 10 
anys al servei de l’empresa, compta amb un grup de Centres Tecnològics 
Avançats (CTA): ASCAMM, Barcelona Digital, Leitat, CTM, CETEMMSA i 
Barcelona Media; i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (CIT), 
grups de recerca universitaris amb vocació i experiència en transferència 
tecnològica, ja sigui amb la realització de projectes i serveis tecnològics per a 
empreses, com la llicència de patents al teixit empresarial o la creació d’spin-
offs. 
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El Govern es persona davant del TC en el recurs 
d’inconstitucionalitat de l’Estat contra el Decret llei de 
mesures en matèria d’horaris comercials  
 

• El Govern demanarà al TC l’aixecament immediat de la suspensió 
del decret llei d’horaris comercials �

 
El Govern ha acordat avui presentar-se en el recurs d’inconstitucionalitat que 
el president del Govern espanyol ha interposat contra determinats articles del 
Decret llei 4/2012, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades 
activitats de promoció. L’Executiu ha acordat també demanar al Tribunal 
Constitucional l’aixecament immediat de la suspensió cautelar dels articles 
impugnats, concretament de l’article 2.1, lletres b), c), d), f), i) i l), i els articles 
2 i 5 del Decret llei.  
  
El Govern espanyol ha plantejat el recurs d’inconstitucionalitat contra el decret 
llei perquè el considera inconstitucional per incompetència i perquè contradiu, 
presumptament, la legislació estatal bàsica en aquesta matèria. La Generalitat 
defensa la constitucionalitat del Decret llei català, que clarifica la normativa 
aplicable a Catalunya i preserva el model comercial català davant del Reial 
decret llei espanyol, d’acord amb el dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries. 
 
El Govern té temps fins al proper 15 d’abril per plantejar també recurs 
d’inconstitucionalitat contra la legislació estatal.  
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Altres acords de Govern 
 
 
El Govern aprova el Decret del Consell de Biblioteques   
 
El Govern ha aprovat el Decret del Consell de Biblioteques, que substitueix el 
Decret 331/1995, de 28 de novembre, pel qual s'estableix la composició del 
Consell de Biblioteques. El text canvia el nom dels òrgans del Departament de 
Cultura per denominacions genèriques, per tal que pugui mantenir la vigència 
en cas d’un eventual canvi de denominació dels òrgans.  
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Nomenaments 
 
Departament de la Presidència  
 
Pere Puig i Anglada, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya 
davant la Unió Europea 
 
Nascut a Puigcerdà l’any 1964. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), màster en Dret 
Europeu per l'Université Libre de Bruxelles (ULB) i diplomat en Negoci 
Energètic per la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid (ICADE). 
Col·legiat a I’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona des de l’any 1987. 
 
Entre 1988 i 1991 va ser funcionari a la Direcció General d'Afers 
Interdepartamentals del Departament de la Presidència a la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Entre 1991 i 1995 va treballar a l'empresa FECSA-ENDESA com a 
coordinador d'Afers Comunitaris de la Direcció de Planificació i, finalment, com 
a director adjunt de Comunicació Social. 
 
Des de l'any 1995 treballa a la Comissió Europea, com a administrador 
principal a la Direcció General de Política Regional i Urbana, i a la Direcció 
General de Justícia i Interior. Actualment és director d'Unitat Adjunt 
d’Adquisicions i Contractes de la Direcció General de Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació. A la Direcció General de Política Regional i 
Urbana ha gestionat diverses iniciatives i programes comunitaris a vuit estats 
membres de la UE. 
 
 
Juli Gendrau i Farguell, delegat del Govern de la Generalitat a la 
Catalunya Central 
 
Nascut a Berga l’any 1969. 
 
És enginyer en organització industrial i enginyer tècnic industrial per la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha realitzat diversos postgraus i 
especialitzacions en la redacció, organització i direcció de projectes industrials 
i en l’àmbit de les energies renovables. 
 
La seva trajectòria professional ha estat vinculada a l’empresa privada, on ha 
exercit diverses responsabilitats tècniques. 
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Ha estat professor associat de la UPC, al Departament d’expressió gràfica 
com a docent en l’àmbit de la redacció i execució de projectes tècnics en 
l’enginyeria industrial. 
 
L’any 2007 va ser elegit alcalde de Berga, on des del 1999 havia exercit de 
regidor. 
 
Militant de CDC, ha exercit diversos càrrecs al partit. Va ser militant de la JNC. 
Actualment és president de la Federació de les comarques de la Catalunya 
central. 
 
 


