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El Govern impulsa la modificació de la Llei de les 
professions de l'esport per actualitzar-la i regularitzar 
la situació dels professionals del sector  
 

• El Consell Executiu aprova la memòria prèvia de l’Avantprojecte 
de llei de modificació de la Llei de les professions de l’esport 
 

• Els canvis legislatius permetran als professionals incorporar-se 
legalment a la via laboral i accedir al Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport 
 

El Consell Executiu ha aprovat avui la memòria prèvia de l’Avantprojecte de 
llei de modificació de la Llei de les professions de l’esport a Catalunya, de 
2008, per actualitzar-la i solucionar situacions i problemes derivats de la seva 
aplicació que han impedit que molts professionals adaptessin l’exercici de la 
seva professió als mandats legals, a banda de resoldre algun buit legat 
donant-li contingut normatiu.  
 
Amb aquesta modificació normativa, el Govern pretén donar sortida als 
professionals del sector esportiu que encara no s’han pogut integrar legalment 
en l’àmbit laboral de les activitats físiques i esportives. La nova regulació 
permetrà que puguin accedir al Registre Oficial de Professionals de l’Esport.  
 
A més la nova llei facilitarà l’acreditació de la formació per a l’exercici de les 
professions que recull la normativa. Així es podran acreditar mitjançant els 
títols als quals al·ludeix la pròpia llei, com a través de les noves titulacions 
exigibles en la seva implantació i de les titulacions obtingudes als estats 
membres de la Unió Europea. La formació també es podrà acreditar 
mitjançant els certificats següents: certificat de professionalitat; certificat de 
qualificació professional; certificat de crèdits; unitats formatives o unitats de 
competència; certificats de reconeixement acadèmic; certificats d’incorporació 
al Registre Oficial de Professionals de l’Esport com a professionals del sector 
esportiu, i certificats que resultin de les previsions contingudes en 
l’ordenament vigent a cada moment. 
 
L’Avantprojecte de llei també vol resoldre la situació d’alguns professionals 
que des de l’entrada en vigor de la Llei 3/2008 no poden complir amb 
l’obligació d’estar registrats com a professionals de l’esport a Catalunya al 
topar amb la legislació estatal en dos casos concrets:  
 

- En primer lloc, el col·lectiu afectat són els tècnics que professionalment 
exerceixen com a entrenadors professionals de modalitats esportives 
legalment reconegudes pel Consell Català de l'Esport, que estan 
assumides per federacions esportives catalanes inscrites al Consell 
Català de l'Esport, però als qual l’Administració no els pot oferir 
formació oficial, ja que la modalitat no està reconeguda per part del 



 

�

����������	�
������������2013  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3

Consejo Superior de Deportes, a qui la llei estatal atribueix la 
competència per reconèixer l’existència d’una modalitat esportiva. 

 
- En segon lloc, la modificació de la llei preveu regular el mecanisme 

legal necessari que permeti rebre la formació necessària per 
desenvolupar la professió i permetre l’accés al Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport, en la modalitat o especialitat que 
correspongui, a aquells professionals que segueixen la formació en 
modalitats esportives reconegudes pel Consejo Superior de Deportes 
en període transitori, mentre no es publica el pla formatiu de la 
modalitat o especialitat esportiva al BOE, cosa que impedeix 
desenvolupar la formació a Catalunya. 

 
Finalment, la modificació del text legal també insta l’Administració a oferir una 
oferta formativa específica a través de l’Escola Catalana de l’Esport al 
col·lectiu de professionals que es dedica a desenvolupar tasques en l’àmbit de 
les activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat, per les 
quals no existeix cap formació oficial, de manera que aquest sector no quedi 
fora de la llei. 
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El Govern avaluarà l’impacte de les seves regulacions 
normatives sobre les pimes 
 

• Totes les disposicions normatives del Govern amb incidència en 
l’activitat econòmica hauran d’anar precedides d’un informe que 
avaluï el seu impacte en les pimes 
 

• L’avaluació permetrà determinar si l’efecte de la normativa 
representa una pèrdua de competitivitat per a les empreses 
 

• A Catalunya el 99% de les empreses són pimes. Generen el 70% de 
l’ocupació del país i contribueixen en gairebé el 60% del Valor 
Afegit Brut (VAB) mercantil del conjunt de l’economia catalana 
 

El Consell Executiu ha aprovat avui el Test de Pimes, una eina per avaluar 
l’impacte que la regulació normativa té sobre les petites i mitjanes empreses 
amb l’objectiu de garantir que els costos derivats de la regulació no els afectin 
de forma excessiva i els restin competitivitat. El Test de Pimes és un tipus 
d’anàlisi recomanat per la Comissió Europea, que reforça les pautes que des 
del 2010 l’Administració de la Generalitat ja ha inclòs en la Guia de Bones 
Pràctiques per a l’elaboració i la revisió de normativa amb incidència en 
l’activitat econòmica. 
 
La decisió d’aplicar aquest test es deriva de la constatació que els costos 
derivats del compliment de la normativa afecten de forma desproporcionada a 
les pimes i, en especial a les empreses més petites, ja que no poden 
beneficiar-se de les economies d’escala a diferència de les empreses de 
major dimensió. L’avaluació de l’impacte de les regulacions normatives permet 
determinar quin és l’efecte de la desproporció i si representa una pèrdua de 
competitivitat per a les pimes. En cas que es verifiqui aquesta desproporció 
s’aplicaran, sempre que sigui possible, mesures alternatives per adaptar el 
disseny de la regulació a les característiques de les empreses afectades. 
 
El Test de Pimes s’aplicarà en totes aquelles disposicions normatives que 
incideixen de forma directa o indirecta en l’activitat econòmica i que, per tant, 
poden afectar la competitivitat i les condicions de mercat en què operen les 
pimes.  
 
L’aplicació del test serà simultani a l’anàlisi preceptiva de les repercussions 
generals de la norma i s’adjuntarà com a annex en la memòria d’avaluació que 
ha d’acompanyar tots els avantprojectes de llei i decrets legislatius.  
 
Les pimes a Catalunya 
 
A Catalunya el 99% de les empreses són pimes. Generen el 70% de 
l’ocupació del país i contribueixen en gairebé el 60% del Valor Afegit Brut 
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(VAB) mercantil del conjunt de l’economia catalana. En concret, i segons 
l’Anuari de la Pime Catalana 2012, l’any 2010 hi havia 500.335 petites i 
mitjanes empreses a Catalunya d’un total de 501.184 companyies (99%). Amb 
1.788.617 treballadors, representen el 71% de l’ocupació i el 58% de la 
riquesa, amb un Valor Afegit Brut (VAB) de 92.841 milions d’euros.  
 
Les empreses petites, microempreses i empreses sense assalariats són les 
més afectades per la crisi. El 2010 el VAB de les empreses petites es va 
reduir un 11,1 per cent respecte al 2009, mentre que va créixer un 5,3% en les 
empreses. Pel que fa a l’ocupació, des de 2007 es produeix una pèrdua 
ininterrompuda de llocs de treball a les pimes, mentre que a les grans 
empreses l’ocupació va augmentar un 2,6% respecte al 2009. 
 
Aquesta situació fa especialment necessari que les administracions públiques 
impulsin polítiques de suport a les pimes, que afavoreixin principalment les 
empreses de menor dimensió, i que tinguin en compte les seves 
característiques a l’hora de dissenyar la regulació. És, de fet, en aquest 
context que el 16 d’abril passat el Consell Executiu el Govern va aprovar 
impulsar mesures de foment i criteris d’actuació per facilitar l’accés de les 
petites i mitjanes empreses a la contractació pública. Es tracta de mesures 
d’informació, formació, proporcionalitat, simplificació administrativa i foment de 
la concurrència a la contractació pública amb les quals el Govern vol afavorir 
que les pimes puguin accedir a la contractació pública i incrementar les seves 
possibilitats de negoci. 
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El Govern crea el Programa d’atenció a la PIME i 
actualitza el Programa Catalunya Emprèn 
 

•••• Les dues iniciatives, de les quals el conseller d’Empresa i 
Ocupació ha informat avui al Consell Executiu, pretenen donar un 
nou impuls a l’emprenedoria i a les petites i mitjanes empreses i 
enfortir així el teixit productiu català 

 
El Govern posa en marxa el Programa d’atenció a la PIME i actualitza i 
reorienta el Programa Catalunya Emprèn, amb l’objectiu d’enfortir el teixit 
productiu català per intentar contribuir a la recuperació econòmica. El 
conseller d’Empresa i Ocupació ha informat al Consell Executiu de la posada 
en marxa del Programa d’atenció a la PIME, que pretén fomentar l’aplicació a 
Catalunya de les iniciatives de la Unió Europea a favor de la petita i mitjana 
empresa, i de la reorientació del Catalunya Emprèn. 
 
El Programa d’atenció a la PIME pretén impulsar la competitivitat de les 
petites i mitjanes empreses dissenyant eines per a la innovació, la 
internacionalització i la capacitació. També té com a objectiu promoure 
l’adaptació del marc normatiu fent-lo més idoni a les seves especificitats, així 
com sensibilitzar les administracions públiques. Finalment el programa preveu 
reforçar el rol de les pimes com a element atractiu de l’economia catalana i 
fomentar la cooperació empresarial i la presència en xarxes nacionals i 
internacionals que permetin l’accés a projectes de major dimensió. 
 
Es farà càrrec del programa l’exdirector general del COPCA i fins ara director 
executiu d’ACCIO, Jordi Serret i Berniz, llicenciat en Ciències Químiques i 
diplomat en Màrqueting empresarial i màster en Comerç Exterior. 
 
 
Programa Catalunya Emprèn 
 
El conseller d’Empresa i Ocupació ha informat també al Govern de la 
reorientació del Programa Catalunya Emprèn, creat el setembre del 2012, que 
manté i reforça l’objectiu pel qual es va crear. L’Executiu pretén impulsar, 
planificar i avaluar un conjunt d’accions destinades a fomentar l’esperit 
emprenedor i promoure la cultura d’empresa al país. Els punts clau de la 
iniciativa són simplificar la creació d’empreses i fer-ne l’acompanyament; 
suprimir barreres estructurals; fomentar l’autoemprenedoria i la 
reemprenedoria, i facilitar la connexió entre inversors i emprenedors. 
 
Tot i que el programa s’adscriu al Departament d’Empresa i Ocupació, 
aplegarà totes les iniciatives que sorgeixin de totes les administracions 
públiques, dels sectors privats i del món acadèmic. El programa vol optimitzar 
els instruments actuals de la Generalitat, tenint en compte l’escenari 
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pressupostari previsible per al 2013 i el 2014. El programa es renovarà en 
funció de les necessitats i dels seus resultats. 
 
Catalunya Emprèn ha d’identificar i prioritzar actuacions públiques 
complementàries a les ja existents que puguin tenir un efecte substancial en la 
millora de l’emprenedoria. Les accions han d’impulsar l’emprenedoria als 
diferents àmbits geogràfics de Catalunya i també als àmbits sectorials amb 
una problemàtica especialment greu o crítica. 
 
Es farà càrrec de la direcció del programa Núria Betriu i Sánchez, màster en 
organització d’empreses i amb estudis universitaris especialitzats en 
investigació i tècniques de mercat, així com en enginyeria industrial.  
 
Els dos programes s’adscriuen a la Secretaria d’Empresa i Competitivitat del 
Departament d’Empresa i Ocupació, que comptarà amb el suport tècnic i 
material de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIO. 
 �
��
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El Govern reserva 6,9 milions d’euros per a contractes 
públics amb entitats socials i amb Centres especials 
de treball 
 

• El Consell Executiu aprova la reserva social d’aquest 2013: 5,6 
milions d’euros per a contractes a través de centres d’inserció 
sociolaboral o entitats sense ànim de lucre i 1,3 per a contractes 
amb Centres especials de treball 
 

El Govern formalitzarà enguany la reserva social de contractes administratius 
d’obres, subministraments o serveis amb entitats i centres de caràcter social 
per valor de 5.576.350 euros. El Consell Executiu ha aprovat avui la quantia 
de la contractació pública que els diferents departaments de la Generalitat, els 
organismes autònoms i les empreses públiques hauran de destinar empreses 
d’inserció sociolaboral o entitats que treballin amb persones amb risc 
d’exclusió social. 
 
Tal com estableix la Llei de mesures fiscals i administratives, el Govern de la 
Generalitat i els seus organismes autònoms i empreses públiques han de 
reservar determinats contractes a fomentar els objectius socials a través de 
centres d’inserció laboral de persones amb alguna disminució, d’empreses 
d’inserció sociolaboral o d’entitats sense ànim de lucre que tinguin com a 
finalitat la integració de persones amb risc d’exclusió social. Es tracta 
bàsicament de contractes d’obres i serveis de conservació manteniment de 
béns immobles; de serveis de missatgeria, correspondència i distribució; d’arts 
gràfiques; de neteja i bugaderia; de restauració, i de recollida i transports de 
residus, així com els serveis i subministraments auxiliars per al funcionament 
de l’Administració. Per a aquest 2013 el Govern hi destinarà almenys 
5.576.350 euros, la mateixa quantitat que l’any 2012, malgrat les restriccions 
pressupostàries. 
 
El Consell Executiu també ha aprovat una reserva de contractació de 
1.350.000 euros amb Centres especials de treball (CET), que treballen per a 
la integració de persones amb algun tipus de disminució, o a través de 
programes d’ocupació protegida, quan almenys el 70 per cent dels 
treballadors afectats siguin persones amb una discapacitat que els impedeixi 
exercir una activitat professional normal. 
 
 



 

�

����������	�
������������2013  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

9

El Govern adapta el cicle de grau superior de projectes 
d’edificació a les necessitats del sector  

 
• Aquesta 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 que estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior de projectes d’edificació, amb l’objectiu d’adaptar-lo 
a les necessitats actuals del sector. A més, el currículum s’ha adequat a la 
formació professional establerta a la Llei orgànica d’educació (LOE) i se n’han 
ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat d’acord amb el catàleg 
de qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració de la 
formació professional dels sistemes educatiu i laboral. 
 
El nou cicle formatiu de grau superior de projectes d’edificació amplia 
continguts en relació amb el desenvolupament de nous materials; el grau 
d’automatizació dels processos d’execució; la utilització creixent de 
prefabricats; la construcció d’edificis intel·ligents; la utilització d’energies 
renovables; l’eficiència energètica en edificis i instal·lacions, i la utilització de 
les tecnologies de la informació i de la comunicació mitjançant programes 
informàtics integrats i específics per al sector.  
 
D’aquesta manera, el currículum dóna resposta a les necessitats educatives 
del sector, tenint en compte que les normatives d’aplicació exigeixen que la 
qualitat estigui present en totes les fases del procés constructiu. També es 
tenen en compte els àmbits de la seguretat i la salut laboral, que demanen 
una formació permanentment adaptada als canvis produïts per la innovació i 
tecnificació del sector.  
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Altres acords del Govern 
 
El Govern aposta per la compra pública innovadora com a foment de la 
innovació  
 
El Govern ha aprovat autoritzar el Servei Català de la Salut a contractar un 
estudi clínic i farmacoeconòmic que té com a objectiu la innovació tecnològica 
en el disseny d’un nou sistema d’anàlisi de psicofàrmacs, que comportarà 
beneficis a nivell assistencial, en seguretat dels pacients i en la utilització més 
eficient dels recursos. Mitjançant un kit d’anàlisi (test farmacogenètic) que 
abastarà la majoria de psicofàrmacs actualment utilitzats en la pràctica clínica, 
es durà terme una activitat assistencial personalitzada en un grup de pacients 
amb malalties mentals greus. Els resultats de l’estudi podria obrir noves vies 
de pràctica mèdica que millorin l’efectivitat i l’eficiència dels afectats per 
malalties mentals greus. 
 
La compra pública innovadora és una actuació administrativa de foment de la 
innovació orientada a potenciar el desenvolupament de nous mercats des de 
la demanda mitjançant l'instrument de la contractació pública. L’objectiu és 
convertir la compra pública en una activitat estratègica que doni resposta a les 
necessitats i els reptes del sistema de salut. D’aquesta manera s’aconsegueix 
impulsar la innovació des del sector públic, alhora que s’afronta el repte 
d’incrementar les oportunitats de negoci per a les pimes i permetre al sector 
públic beneficiar-se de la seva innovació i flexibilitat. 
 
El Govern impulsa la millora del subministrament d'aigua a Abrera 
 
El Govern ha impulsat avui la millora del subministrament d’aigua a Abrera 
(Baix Llobregat). La construcció d’una canonada de més de 2 quilòmetres, que 
connectarà el dipòsit municipal de Sant Ermengol amb la xarxa regional 
d’Aigües Ter Llobregat permetrà incrementar la garantia d’abastament d’aigua 
de la localitat, per afrontar les demandes actuals i futures. L’aprovació 
d’aquest acord promourà el desenvolupament del projecte i farà possible 
començar la recerca de terrenys per iniciar les obres, arran de la declaració 
d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats d’expropiació. 
 
Els treballs aniran a càrrec d’ATLL Concessionària de la Generalitat de 
Catalunya, SA i comportaran una inversió superior als 911.000 euros. És 
previst que els treballs comencin el segon semestre d’aquest any. L’actuació 
també servirà perquè el municipi disposi d’una connexió definitiva a la xarxa 
regional de distribució d’aigua del sistema Ter-Llobregat. D’aquesta manera es 
millorarà l’abastament d’aigua potable a tot el municipi (11.870 habitants), fent 
possible, a més, la implantació de noves activitats. 
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El Govern reestructura el Departament de Territori i Sostenibilitat per 
potenciar les polítiques de competitivitat territorial 
 
El Consell Executiu ha aprovat avui el decret de reestructuració del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, amb l’objectiu de potenciar les 
polítiques de competitivitat territorial, especialment pel que fa a planificació i 
ordenació urbanística, aportar valor afegit al territori i contribuir a la reactivació 
econòmica. El Departament de Territori i Sostenibilitat queda estructurat ara 
en una secretaria general, tres secretaries sectorials i una direcció general. 
Les modificacions corresponen a una redistribució de funcions i a canvis de 
denominació d’unitats i, per tant, no comporten cap despesa addicional. 
 
La Secretaria de Territori i Mobilitat passa a denominar-se Secretaria 
d’Infraestructures i Mobilitat, per concentrar i potenciar les polítiques en aquest 
àmbit. En la mateixa línia, la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme passa a dependre orgànicament del conseller de Territori i 
Sostenibilitat, per aprofundir en les polítiques territorials, amb una atenció 
especial als projectes i actuacions d’interès estratègic. Així, a més de les 
funcions que manté en urbanisme i ordenació territorial, la Direcció General 
crearà amb l’Incasòl una unitat dedicada a projectes estratègics.  
 
El Govern crea el Gabinet Interdepartamental de Coordinació per evitar 
incendis 
 
El Govern ha aprovat avui la creació del Gabinet Interdepartamental de 
Coordinació referent a la prevenció i extinció en matèria d’incendis durant la 
campanya forestal per a l’any 2013. El seu objectiu és analitzar i donar 
resposta a les eventuals emergències que es puguin produir durant la 
campanya forestal des d’un punt de vista transversal. 
 
La lluita contra els incendis requereix la cooperació entre diversos 
departaments de l’Administració de la Generalitat, alhora que necessita la 
suma d’esforços i recursos operatius tant materials com humans, per 
minimitzar el risc i l’abast de les seves conseqüències. En aquest sentit, el 
gabinet estarà presidit per la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, i 
comptarà també amb la participació dels departaments d'Interior; d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; de Territori i Sostenibilitat, i 
d’Empresa i Ocupació. Aquest gabinet es reunirà, per decisió de la 
presidència, quan es consideri necessari per analitzar i donar resposta de 
forma global a l’escenari d’aquestes emergències. 
 
Integrada l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech al 
conjunt d’escoles i centres de formació del Departament d’Agricultura 
 
El Govern ha aprovat avui l’adscripció de l’Escola de Viticultura i Enologia 
Mercè Rossell i Domènech al conjunt d’escoles i centres de formació i 
capacitació agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
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Alimentació i Medi Natural (DAAM). Ubicat al barri d’Espiells (Sant Sadurní 
d’Anoia) i adscrit fins ara a l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), l’escola 
imparteix formació professional reglada de manera similar a la resta de 
centres. La regulació del règim d’autonomia econòmica de les escoles i 
centres de capacitació agrària i nauticopesquera i dels espais gestionats pel 
Departament permet que aquestes escoles tinguin un règim d’autonomia en la 
gestió econòmica similar al que tenen els centres docents dependents del 
Departament d’Ensenyament.  
 
La relació d’escoles i centres de capacitació agrària i nauticopesquera és la 
següent: Escola de Capacitació Agrària d’Alfarràs; Escola de Capacitació 
Agrària d’Amposta; Escola de Capacitació Agrària del Pirineu (Bellestar); 
Escola de Capacitació Agrària de les Borges Blanques; Centre de Capacitació 
Agrària de Gandesa; Escola de Capacitació Agrària de l’Empordà (Monells); 
Centre de Capacitació Agrària de Manresa; Escola de Capacitació Agrària del 
Solsonès (Olius); Escola de Capacitació Agrària de Mas Bové (Constantí); 
Escola de Capacitació Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners; Escola 
de Capacitació Agrària de Tàrrega; Centre de Capacitació Agrària del Pallars; 
Escola de Capacitació Agrària de Vallfogona de Balaguer; Escola de 
Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech, i Escola de Capacitació 
Nauticopesquera de Catalunya. 


