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PLA DE GOVERN 2013-2016 
 
Aquest Pla es fonamenta en el programa de Govern que va presentar el president de 
la Generalitat durant el debat d’investidura el passat 20 de desembre de 2012, i també 
en l’Acord per la X Legislatura, signat per CiU i ERC. 
 
La present legislatura s’emmarca, com l’anterior, enmig de tres crisis simultànies: 
  

• La crisi econòmica i les seves conseqüències socials 
• La crisi de relacions entre Catalunya i Espanya 
• La crisi de confiança en les institucions 

 
El Pla de Govern, integrat pels objectius prioritaris del Govern a impulsar durant el 
període 2013-2016, en serà l’instrument i el full de ruta, atès que la finalitat del Pla és 
identificar els objectius estratègics de l’acció del Govern que en tots i cadascun dels 
camps es proposen dur a terme durant aquesta legislatura. 
 
L’estructura del present Pla de Govern 2013-2016 s’ha dissenyat a partir de la gestió 
del Pla de Govern anterior sobre la base de 7 eixos, 77 objectius i 355 mesures 
presentades com a annex del Pla de Govern i agrupades en: 212 mesures 
d’actuacions executives, 65 mesures en matèria legislativa i 78 accions normatives. 
 
Per tal d’avaluar el grau d’assoliment de les mesures impulsades per l’Executiu, el Pla 
de Govern també incorpora una sèrie d’indicadors que valoraran l’acompliment i el 
desenvolupament de les mesures al llarg de la legislatura. Aquests indicadors són 
d’accés públic i, per tant, permeten mesurar amb total transparència el grau 
d’acompliment de l’acció del Govern català. 
 

EIXOS 
 

1. Recuperació econòmica i creació d’ocupació. 
2. Cohesió social i serveis d’interès públic. 
3. Dret a decidir i Transició Nacional. 
4. Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques. 
5. Agilitat i transparència de l’Administració. 
6. Desenvolupament sostenible i cohesió territorial. 
7. Projecció exterior i reconeixement internacional de la identitat, la llengua i la 

cultura catalanes. 

ESTADÍSTICA DEL PLA DE GOVERN 

� 7 Eixos 

� 77 Objectius 

� 212 Mesures executives 

� 65 Mesures legislatives 

� 78 Accions normatives 
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Eix 1. Recuperació econòmica i creació d’ocupació  

OBJECTIUS: 

1. Aturar la tendència dels darrers anys en el mercat laboral, frenant la destrucció de 
llocs de treball i avançant en la creació d’ocupació. 

2. Reduir la taxa d’atur juvenil.  

3. Facilitar instruments financers al teixit empresarial català per millorar la seva 
competitivitat.  

4. Avançar en la integració efectiva de la formació professional i generalitzar la 
formació professional dual. 

5. Fomentar el treball autònom, l’emprenedoria i les petites i mitjanes empreses per la 
promoció i diversificació econòmica com a element bàsic per a la creació 
d’ocupació. 

6. Simplificar la tramitació administrativa en relació amb l’activitat empresarial per 
facilitar l’establiment d’empreses a Catalunya. 

7. Desenvolupar una política activa de suport al sector industrial per situar Catalunya 
entre els països més valorats a nivell de competitivitat, creació i innovació mundial. 

8. Potenciar el sistema de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i afavorir la 
transferència de resultats de la recerca als sectors productius.  

9. Alinear les estratègies catalanes d’R+D+I amb les polítiques europees 2020. 

10. Potenciar la creació d’empreses des dels centres tecnològics i la universitat. 

11. Consolidar el model de governança del sistema d’R+D+I. 

12. Desenvolupar mesures de suport a la internacionalització de l’economia per duplicar 
les empreses catalanes que exporten regularment. 

13. Millorar el posicionament del sector turístic en el conjunt de l’economia catalana. 

14. Millorar la posició de Barcelona i Catalunya en els rànquings dels territoris més 
atractius per a la inversió estrangera. 

15. Potenciar la competitivitat i rendibilitat de les explotacions agràries, pesqueres i del 
sector agroalimentari, per consolidar el clúster agroalimentari català. 

16. Promoure l’economia verda. 

17. Defensar el model de comerç català: potenciar l’activitat econòmica en el sector del 
comerç i dels serveis, i millorar la garantia dels drets de les persones consumidores.  

18. Millorar l'entorn competitiu dels mercats de béns i serveis de Catalunya. 

19. Crear un marc català de relacions laborals. 

20. Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la Societat Digital a 
Catalunya. 

21. Avançar cap als objectius d'Europa 2020 a través de l'estratègia Catalunya 2020. 
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EXEMPLES D’INDICADORS: 
→ Evolució del creixement econòmic (Evolució del PIB i del PIB per capita). 

→ Índex de confiança en l’economia. 

→ Situació de Catalunya en el rànquing de competitivitat elaborat pel World Economic Forum. 

→ Evolució de l’Índex de Producció Industrial. 

→ Evolució de la taxa d’inflació. 

→ Evolució de la taxa d’atur i la taxa d’ocupació. 

→ Evolució de la taxa d’atur juvenil. 

→ Nombre total d’expedients de regulació d’ocupació. 

→ Pressupost i beneficiaris de les polítiques actives d’ocupació. 

→ Creació de noves empreses a l’any. 

→ Taxa d’activitat emprenedora (GEM). 

→ Alumnes que segueixen cursos d’FP. 

→ Alumnes d’FP que fan formació dual. 

→ Percentatge d’inserció al mercat de treball d’alumnes que han estudiat FP. 

→ Nombre d’inversions en capital risc. 

→ Nombre d’empreses que han rebut finançament de l’ICF. 

→ Percentatge d’inversió sobre el PIB en R+D+I. 

→ Evolució del nombre de patents. 

→ Percentatge de fons de recerca de la Unió Europea captats per a Catalunya. 

→ Percentatge d’estudiants matriculats a carreres científiques i tècniques. 

→ Facturació dels centres tecnològics catalans. 

→ Creixement de les exportacions i de les importacions (en percentatge d’increment i en 
percentatge del PIB). 

→ Nombre d’empreses catalanes que exporten regularment. 

→ Volum d’inversió directa estrangera. 

→ Evolució del nombre de turistes a Catalunya 

→ Evolució del nombre de pernoctacions hoteleres. 

→ Evolució de la despesa mitjana diària per turista. 

→ Posicionament de Catalunya i Barcelona en el rànquing de territoris més atractius per a la 
inversió estrangera. 

→ Volum de negoci i ocupació de la indústria agroalimentària. 

→ Evolució de la renda agrària. 

→ Nombre d’explotacions ramaderes. 

→ Nombre d’explotacions forestals. 

→ Activitat firal a Catalunya. 

→ Volum de l’oferta comercial a Catalunya. 
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Eix 2. Cohesió social i serveis d’interès públic 

OBJECTIUS: 

1. Garantir la prestació de les polítiques socials vinculades a l’Estat del Benestar. 

2. Impulsar la planificació estratègica i la gestió del coneixement i aplicar noves 
fórmules de gestió en la prestació de serveis vinculats a les polítiques socials amb 
criteris d’eficiència i d’eficàcia. 

3. Consolidar un model sanitari propi de cobertura universal basat en la bona 
governança. 

4. Promoure un model assistencial sostenible i d’excel·lència al servei de les 
persones i orientat a la millora dels resultats de salut (objectius OMS horitzó 2020) 

5. Promoure la proximitat i el compromís dels professionals i del ciutadà amb el bon 
funcionament del sistema sanitari.  

6. Impulsar l’excel·lència del sistema educatiu català, garantint la igualtat 
d’oportunitats i reduint els índex d’abandonament escolar. 

7. Millorar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat a partir d’un model 
d’ensenyament plurilingüe. 

8. Enfortir el sistema educatiu català i la immersió lingüística com un pilar fonamental 
de la societat catalana.  

9. Desplegar un sistema universitari propi, amb un nou model de governança. 

10. Potenciar la lluita contra l’exclusió social, tot reduint el nombre de persones en risc 
de pobresa i impulsant un pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya. 

11. Promoure la prevenció i la protecció davant les situacions de risc en què es puguin 
trobar els col·lectius més vulnerables, amb especial atenció a la infància. 

12. Impulsar la llei catalana de promoció de l’autonomia personal. 

13. Millorar les polítiques de promoció de la integració social per incrementar el 
percentatge de persones amb discapacitat integrades al mercat laboral. 

14. Promoure polítiques que facilitin la integració de la diversitat religiosa defensant 
els valors que promouen de manera positiva el fet religiós, així com els drets 
humans, la igualtat de gènere i l’acceptació dels valors democràtics. 

15. Protegir el dret a l’habitatge facilitant-ne l’accés i evitant-ne la pèrdua. 

16. Donar suport a les activitats desenvolupades per entitats socials, cíviques i 
culturals del Tercer Sector com una peça bàsica del sistema de benestar català. 

17. Garantir la seguretat de les persones i vetllar per l’ordre públic, incrementant el 
nivell de percepció de seguretat ciutadana per part de la població. 

18. Reduir els índexs del nombre de morts i de ferits molt greus en accidents de 
trànsit, fomentant la mobilitat segura i responsable. Reduir els índexs del nombre 
de víctimes mortals i de ferits amb seqüeles de per vida en accidents de trànsit, 
fomentant la mobilitat segura i responsable.  

19. Garantir l’acció efectiva i coordinada dels cossos operatius per tal de donar 
resposta a les situacions d’emergència i protegir les persones i els béns. 

20. Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial amb un 
model sostenible econòmicament. 
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EXEMPLES D’INDICADORS: 
→ Índex de Desenvolupament Humà. 

→ Índex de risc d’exclusió social i taxa de risc de pobresa. 

→ Percentatge d’aturats de llarga durada. 

→ Esperança de vida. 

→ Esperança de vida amb bona salut. 

→ Taxa de supervivència del càncer. 

→ Temps d’espera en atenció quirúrgica. 

→ Despesa farmacèutica per capita. 

→ Despesa de salut per habitant. 

→ Taxa de mortalitat infantil. 

→ Taxa de natalitat. 

→ Índex de fracàs escolar. 

→ Percentatge d’abandonament escolar. 

→ Percentatge d’alumnes que acaben l’ESO amb un bon nivell de domini de la tercera 
llengua. 

→ Resultats PISA: comprensió lectora, comprensió científica, matemàtiques. 

→ Nombre d’alumnes graduats en estudis secundaris postobligatoris. 

→ Millora de les universitats catalanes en el rànquing de les 100 primeres universitats. 

→ Nombre de professorat universitari contractat (Serra Húnter). 

→ Nombre d’estudiants universitaris preinscrits. 

→ Nombre d’estudiants de màsters. 

→ Evolució dels preus dels crèdits universitaris. 

→ Nombre d’alumnes universitaris amb beques. 

→ Percentatge de persones amb discapacitat integrades al mercat laboral. 

→ Nombre de places amb finançament públic de serveis de centres residencials per a gent 
gran amb dependència. 

→ Pensió mitjana de Catalunya. 

→ Evolució dels ajuts per pagar l'habitatge per evitar desnonaments. 

→ Evolució dels ajuts al pagament del lloguer. 

→ Evolució dels casos atesos per Ofideute. 

→ Evolució dels ajuts per pagar el lloguer als habitatges del parc públic. 

→ Evolució dels ajuts a la xarxa d'habitatges d'inclusió. 

→ Evolució de la població reclusa. 

→ Nombre de reclusos en tercer grau i amb mesures penals alternatives. 

→ Percentatge de població estrangera reclusa. 

→ Població de 0 a 16 anys en llars sense ingrés per ocupació per part dels progenitors. 

→ Accidents amb morts i ferits greus. 

→ Nombre de morts en accidents de trànsit. 
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Eix 3. Dret a decidir i Transició Nacional 

OBJECTIUS: 

1. Impulsar les accions necessàries per fer efectiva una consulta al poble de 
Catalunya perquè pugui decidir el seu futur col·lectiu. 

2. Crear i desenvolupar les eines necessàries per a la realització de la consulta: 

o Recerca màxima del consens polític i social 
o Construcció dels marcs legals 
o Diàleg i negociació amb l’Estat espanyol 
o Impulsar els treballs del Consell Assessor per a la Transició Nacional 
o Donar a conèixer a l’exterior la proposta catalana del dret a decidir 

 
3. Avançar en la construcció de les estructures d’Estat: 

o Administració Tributària catalana 
o Impuls d’un Banc Públic de Catalunya 
o Avançar cap a una Administració de justícia pròpia, tot garantint una transició 

que asseguri en tot moment el funcionament de l’ordre jurisdiccional a Catalunya. 
o Impuls de la llei de funció pública catalana. 

 

EXEMPLES D’INDICADORS: 
→ Evolució del dèficit fiscal de Catalunya. 

→ Evolució del dèficit fiscal per capita. 

→ Percentatge de ciutadans a favor del dret a decidir. 

→ Evolució de les declaracions de l’IRPF a l’Agència Tributària de Catalunya. 

→ Percentatge dels tributs pagats pels catalans i gestionats a Catalunya. 
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Eix 4. Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques 

OBJECTIUS: 

1. Garantir la progressivitat dels ajustos i la sostenibilitat del pressupost de la 
Generalitat amb el compromís de difusió i transparència en cada moment. 

2. Realitzar una gestió innovadora i més eficient del patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya que permeti una aportació positiva a les finances de la Generalitat per 
una doble via: generació d’ingressos extraordinaris i reducció dels costos ordinaris 
de gestió.  

3. Racionalitzar el sector públic instrumental de la Generalitat de Catalunya amb 
l’objectiu d’incrementar l’eficiència i l’eficàcia en la provisió de serveis públics, i 
garantir la sostenibilitat de les finances públiques. 

4. Avançar en el compliment del principi d’estabilitat pressupostària sens perjudici de 
dur a terme les actuacions necessàries per a un repartiment just del dèficit i 
sol·licitar a la Unió Europea i a l’Estat un repartiment equitatiu dels ajustos d’acord 
amb el repartiment dels esforços competencials.  

5. Dissenyar un espai fiscal català que sigui el més just per als ciutadans i eficient per 
a la nostra economia.  

6. Elaborar un pla de lluita contra el frau fiscal per a la legislatura, vinculat als recursos 
destinats al desplegament de l’Agència Tributària, en els impostos recaptats i 
gestionats per la Generalitat.  

7. Garantir el compliment efectiu de l’autonomia financera de la Generalitat i exigir al 
Govern de l’Estat el compliment dels compromisos pendents.  

8. Potenciar l’avaluació de les polítiques públiques sota criteris d’eficiència.  

9. Garantir l’absorció dels fons europeus assignats a Catalunya en el període 2014-
2020.  

10. Elaborar un contracte programa per a la reversibilitat dels ajustos en els serveis 
públics i en les mesures d’increment tributari adoptades. 

EXEMPLES D’INDICADORS: 
→ Evolució del dèficit públic. 

→ Evolució de l’endeutament públic. 

→ Evolució en el compliment del principi d’estabilitat pressupostària. 

→ Evolució del pagament als proveïdors de la Generalitat. 

→ Estimació del nombre de frau fiscal (en % del PIB). 

→ Pes del sector públic en el PIB. 

→ Recaptació tributària sobre PIB. 

→ Volum d’impostos per capita. 
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Eix 5. Agilitat i transparència de l’Administració 

OBJECTIUS: 

1. Impulsar la simplificació de l’activitat econòmica i la finestreta única empresarial i 
simplificar la tramitació municipal mitjançant una llei de simplificació de l’activitat 
econòmica en l’àmbit local. 

2. Impulsar l’administració electrònica, per fer-la més moderna, oberta, transparent i 
participativa. 

3. Avançar en la reforma de la funció pública i el dimensionament global de 
l’Administració per respondre amb eficàcia i agilitat a les necessitats i demandes de 
la societat catalana mantenint la qualitat i l’eficiència dels serveis prestats. 

4. Agilitar els instruments de l’Administració de justícia vinculats a la prestació d’un 
servei públic eficient i proper a la ciutadania. 

 
5. Desenvolupar programes de cooperació amb els ens locals que responguin a les 

necessitats reals dels municipis garantint la viabilitat econòmica financera de tots 
els projectes que es duguin a terme. 

6. Impulsar la col·laboració estratègica entre els diferents nivells d’administracions i 
institucions catalanes per al manteniment del progrés social i el benestar.  

7. Impulsar mesures relacionades amb el bon govern i la transparència administrativa i 
l’accés a la informació. 

8. Impulsar la llei electoral catalana. 
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EXEMPLES D’INDICADORS: 
→ Pes del sector públic sobre el PIB català. 

→ Evolució d’alts càrrecs i eventuals. 

→ Nombre de treballadors al servei de la Generalitat. 

→ Percentatge de dones ocupant càrrecs directius a l’Administració pública. 

→ Evolució del nombre d’empreses del sector públic de la Generalitat. 

→ Nombre de tràmits administratius per obrir una nova empresa. 

→ Cost empresarial dels tràmits burocràtics amb la Generalitat. 

→ Posició de Catalunya en el rànquing “Doing Business” del Banc Mundial. 

→ Nombre de tràmits suprimits o simplificats. 

→ Indicadors de transparència segons els Índexs de transparència global. 

→ Grau d’implantació de la Finestreta Única Empresarial. 

→ Indicadors de transparència en la contractació pública. 

→ Taxa de congestió d’activitat judicial. 

→ Assumptes resolts per l’Administració de justícia. 

→ Assumptes ingressats als jutjats i tribunals. 

→ Nombre de concursos de creditors. 

→ Nombre d’execucions hipotecàries i desnonaments. 

→ Plantilla de magistrats i jutges. 

→ Nombre d’habitants per jutge. 

→ Actuacions de justícia gratuïta. 
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Eix 6. Desenvolupament sostenible i cohesió territorial 

OBJECTIUS: 

1. Exigir el compliment de l’agenda catalana del corredor ferroviari del Mediterrani. 

2. Potenciar l’eix portuari Barcelona-Tarragona i de l’aeroport del Prat perquè 
esdevingui un hub aeroportuari. 

3. Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d’una xarxa 
d’infraestructures integrada. 

4. Dotar el país d’una xarxa viària més segura i que garanteixi l’accessibilitat a tot el 
territori. 

5. Fomentar la dotació d’infraestructures de tecnologies de la informació i la 
comunicació a tot el territori de Catalunya. 

6. Desenvolupar mesures per fomentar un transport públic de viatgers integrat, de 
qualitat i sostenible econòmicament que garanteixi una mobilitat eficient. 

7. Garantir la qualitat i la seguretat del subministrament energètic prioritzant les 
inversions en infraestructures que contribueixin a estructurar socialment i 
econòmica el país. 

8. Gestionar millor l’aigua com a recurs escàs i valuós, amb una visió integral del cicle 
i amb especial cura de la qualitat dels nostres rius.  

9. Impulsar una gestió de residus sostenible en el triple vessant: ambiental, econòmic i 
social. 

10. Impulsar polítiques ambientals de lluita contra el canvi climàtic com un eix 
transversal i vertebrador del país, de qualitat i de responsabilitat ambiental. 

11. Protegir, ordenar, conservar i gestionar correctament el patrimoni natural de 
Catalunya. 
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EXEMPLES D’INDICADORS: 
→ Volum de les inversions de l’Estat a Catalunya. 

→ Presència majoritària de la Generalitat en la gestió de les infraestructures clau per a 
Catalunya. 

→ Viatges anuals en transport públic. 

→ Ús de targetes socials a l’ATM. 

→ Nombre de vols directes intercontinentals de llarga distància. 

→ Nombre de passatgers als aeroports de Catalunya. 

→ Nombre de mercaderies entrades al Port de Barcelona i al Port de Tarragona. 

→ Rànquing del Port de Barcelona i Tarragona en tràfic de contenidors. 

→ Estacions de mesurament que superen els indicadors de diòxid de nitrogen i partícules en 
suspensió. 

→ Evolució de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

→ Consum d’energia elèctrica per capita. 

→ Percentatge de les energies renovables en el consum final d’energia. 

→ Eficiència en l’ús de l’energia. 

→ Nombre de llars amb banda ampla (normal i ultraràpida). 

→ Nombre de pimes que utilitzen el comerç electrònic. 

→ Consum d’aigua per capita. 

→ Evolució de residus d’aigua. 

→ Nombre de depuradores en funcionament. 

→ Licitació oficial a Catalunya. 

→ Inversions en xarxa viària. 

→ Inversions en regadius 

→ Superfície en regadiu. 
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Eix 7. Projecció exterior de Catalunya i reconeixement 
internacional de la identitat, la llengua i la cultura catalanes  
 

OBJECTIUS: 

1. Dotar el sistema cultural català de l’estructura pròpia d’un estat i propiciar un 
increment del consum cultural català. 

2. Aplicar una política lingüística que mantingui la vertebració del país i la cohesió 
social, i fer del català una llengua coneguda i emprada per tothom, i en tots els 
àmbits.  

3. Consolidar la projecció exterior de Catalunya, reforçant i racionalitzant l’actual xarxa 
de delegacions. 

4. Impulsar la participació de Catalunya als organismes internacionals. 

5. Potenciar l’esport a Catalunya així com el seu reconeixement a nivell internacional. 

 

INDICADORS: 
→ Presència del català a Internet. 

→ Volum de consum cultural català. 

→ Cinema en català: producció i consum. 

→ Suport a la promoció exterior de la cultura. 

→ Població ocupada al sector cultural. 

→ Docència del català a l’estranger. 

→ Evolució de l’activitat de les delegacions de la Generalitat a l’exterior. 

→ Pressupost de la Cooperació per al Desenvolupament. 

→ Nombre de medallistes formats al CAR. 

→ Nombre de clubs esportius. 
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ANNEX  

ACTUACIONS EXECUTIVES: 

EIX 1: Recuperació econòmica i creació d’ocupació. 

1. Impuls a un nou Acord Estratègic per a la Competitivitat de l’Economia Catalana amb els 
agents socials i econòmics. 

2. Impuls del sistema d’avals públics i crèdits per a pimes i microempreses. 

3. Pla de polítiques de suport a la indústria. 

4. Pla de màrqueting del sector turístic. 

5. Pacte Nacional pel Turisme. 

6. Pla d’Internacionalització de l’empresa catalana. 

7. Revisió del Conveni Marc Consell General de Cambres de Catalunya. 

8. Constitució de la Taula de Turisme. 

9. Pla Estratègic per al Turisme de Catalunya. 

10. Crear el programa d’atenció a la PIME. 

11. Impuls al programa Catalunya Emprèn. 

12. Programa de priorització de col·lectius (majors de 55 anys, aturats de llarga durada, en risc 
d’exclusió i joves) en les polítiques actives d’ocupació. 

13. Reforma del SOC en el termini de 6 mesos. 

14. Acord en matèria de negociació col·lectiva. 

15. Pla per al retorn de joves talents emigrats. 

16. Pla de xoc per a joves que ni estudien ni treballen (NINI). 

17. Programa Inserjoves. 

18. Impuls del Pla iDigital. 

19. Foment de la integració i la internacionalització de les actuals estructures de recerca, 
innovació i transferència tecnològica. 

20. Pla de foment de l’Emprenedoria en l’ensenyament superior i universitari. 

21. Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3). 

22. Impuls als clústers de l’audiovisual, l’arquitectura i el videojoc. 

23. Pla Tractor de Mobilitat sostenible (vehicle elèctric). 

24. Millorar el CET (clàusules socials i apropar el sector al teixit empresarial). 

25. Desenvolupar el Pla Marc del cooperativisme agrari de Catalunya. 

26. Desenvolupar un nou Pla de Concentració de Cooperatives Agràries. 

27. Continuar desplegant el Pla Estratègic de Suport a l’Agricultura i l’Alimentació (PENSAA).  

28. Projecte Agroemprèn. 

29. Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-
2020. 

30. Pla de gestió de dejeccions ramaderes. 

31. Projecte d’ordenació de les explotacions ramaderes. 

32. Desenvolupar el decret de classificació de canals porcines (SIPCAP) i de la base de dades 



Pla de Govern 2013 - 2016. 11 de juny Pàgina 15 
 

del sistema de classificació. 

33. Consolidació del nou model de laboratori ramader. 

34. Desenvolupament del clúster aqüícola. 

35. Simplificació administrativa per a la tramitació de les concessions d’ocupació de domini 
públic per a les instal·lacions aqüícoles. 

36. Aprovació del Pla d’Ordenació Piscícola. 

37. Pla de millora de la competitivitat del sector pesquer. 

38. Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals. 

39. Impuls als plans de desenvolupament de zones de pesca. 

40. Promoció de la Venda de Proximitat. 

41. Millora en la gestió dels Consells Reguladors de les DOP i IGP. 

42. Donar continuïtat i implantació del nou Programa de foment de la producció agroalimentària 
ecològica 2012-2014. 

43. Preparació del nou Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020. 

44. Impuls als acords voluntaris en la Cadena Agroalimentària. 

45. Reestructuració de la xarxa d’Escoles de Capacitació Agrària. 

46. Millora de la transparència en els mercats agroalimentaris a través de les llotges i de 
l’Observatori de Preus. 

47. Pla enoturístic. 

48. Pla tractor de la Indústria Agroalimentària Catalana. 

49. Pla de suport de foment de l’economia social, cooperativa i d’impuls al Tercer Sector. 

50. Ordenament de les Àrees Urbanístiques d’Activitat Econòmica - BID 

51. Potenciar la mediació i l’arbitratge en l’àmbit del consum. 

52. Creació de la Mesa per a la millora contínua i la promoció dels mercats de marxants a 
Catalunya.  

53. Creació de la Mesa sobre la comercialització i venda del pa.  

54. Pla per al manteniment i la reactivació de l'activitat comercial a Catalunya. 

55. Pla per a la consolidació i el creixement del sector tèxtil - moda a Catalunya. 

56. Programa per al coneixement i seguiment de l'evolució de l'activitat comercial a Catalunya. 

57. Reforçar els col·legis professionals. 
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Eix 2: Cohesió social i serveis d’interès públic 

58. Seguiment del Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya. 

59. Pla d’acció per al plurilingüisme efectiu de l’alumnat. 

60. Reforçar les estratègies de millora de l’alimentació per minimitzar els efectes de la situació 
econòmica. 

61. Presentació del document de Bases del Pacte Nacional de la Salut a Catalunya. 

62. Pla d’Atenció Sanitària a la Dependència. 

63. Pla d’atenció a l’autisme. 

64. Reforçar les estratègies d’abordatge de les malalties de salut mental entre els col·lectius 
més vulnerables. 

65. Donar compliment al Pla de Suport del Tercer Sector Social.  

66. Creació del Consorci de serveis universitaris de Catalunya. 

67. Convocatòria d'ajuts per a la incorporació, amb caràcter temporal, de personal investigador 
doctor júnior a les universitats públiques del sistema universitari català. 

68. Posada en marxa de nous graus conjunts de caràcter pilot 
a. Grau conjunt en Educació Infantil i Primària.   
b. Grau conjunt en Seguretat Pública (interuniversitari) 
c. Graus pilot amb denominació, contingut i ciclicitat internacionals (oferta ajustada a 

l’estructura predominant a Europa de 3+2, amb graus de 180 crèdits i en anglès). 

69. Redefinició de part de l’oferta d’estudis: Comunicació Audiovisual, Periodisme i/o d’estudis 
relacionats; Turisme; Arquitectura i Enginyeria d’Edificació (futura Ciències i tecnologies de 
l’edificació); Enginyeria i agroalimentació; Humanitats i Llengües. 

70. Programa Serra Húnter: Incorporació a les universitats catalanes del personal acadèmic 
seleccionat amb criteris d’excel·lència, mitjançant convocatòria internacional. 

71. Gestió íntegra de les beques MECD per part de l’AGAUR. 

72. Ajustaments en el sistema de preus i beques EQUITAT. 

73. Projecte per al nou model de governança de les universitats. 

74. Avançar en el Pla de lectura. 

75. Professionalització de la docència. 

76. Projectes de segona oportunitat. 

77. Pla de seguretat alimentària de Catalunya. 

78. Autorització i constitució de la Xarxa Catalana de Biobancs. 

79. Posada en marxa de la Comissió Interdepartamental de Salut. 

80. Presentació de l’Informe de Salut de Catalunya 2012. 

81. Aprovació del Pla interdepartamental de Salut Pública. 

82. Aprovació del Model Q de Qualitat de la sanitat catalana. 

83. Informe de Recerca i Innovació en Salut 2012. 

84. Presentació de l’informe Central de Resultats 2012. 

85. Presentació de l’Estatut MIR Catalunya. 

86. 1a Jornada del Consell Consultiu de Pacients. 

87. Presentació de la Carpeta Personal de Salut i Canal Salut. 

88. Projecte VISC+ (Valorització d’Informació del Sistema Sanitari Català). 
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89. Pla nacional de promoció de l’activitat física de Catalunya. 

90. Creació del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya. 

91. Adscripció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a centre universitari de la 
Universitat de Barcelona. 

92. Implantació del Codi de Bones pràctiques a les empreses de seguretat privada. 

93. Pla de seguretat viària 2014-2016. 

94. Pla estratègic de Seguretat viària 2020. 

95. Creació de l’Oficina d’Atenció als familiars de desapareguts. 

96. Pla de carrera dels professionals del cos de Bombers. 

97. Nou reglament de bombers voluntaris. 

98. Definició d’una única regió d’emergències des del punt de vista operatiu. 

99. Pla del Dret a l’Habitatge. 

100. Nova línia d’ajuts d’emergència per a famílies desnonades. 

101. Continuar l’expansió pel territori del servei d’Ofideute. 

102. Continuar amb la cessió d’habitatges de protecció oficial a entitats del Tercer Sector. 

103. Donar suport a la xarxa d’habitatges d’inclusió. 

104. Seguir amb el Pla de xoc de l’habitatge buit, per reduir més el parc públic sense llogar. 

105. Potenciar les tarifes per als usuaris que utilitzin amb més regularitat el transport públic 
(discriminació positiva). 

106. Avançar cap al model tarifari de la targeta sense contacte. 

107. Millorar la seguretat viària de les carreteres C-55 al Bages, N-141 entre Salt i Anglès 
(“carretera de la vergonya”) i la N-II a Girona. 

108. Creació d’un fons i un servei de rescat de famílies i una xarxa de pisos d’emergència.  

109. Pla Integral de Suport a la Família.  

110. Desplegament de la Xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a dones en situació de 
violència masclista. 

111. Desplegament del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2012-2020. 

112. Pacte Nacional contra la Pobresa i l’Exclusió Social.  

113. Pacte per la Infància a Catalunya, amb especial atenció a les mesures de lluita contra la 
pobresa infantil.  

114. Contracte programa amb els ens locals per a la prestació de serveis socials. 

115. Treballs preparatoris del III Pla Integral del Poble Gitano. 

116. Impuls al nou model de centres de dia. 

117. Protocol d’actuació en els maltractaments a les persones grans. 

118. Protocol d’actuació en els maltractaments a les persones amb discapacitat. 

119. Desplegament del Pla Estratègic de Polítiques de Dones 2012-2015. 

120. Elaboració de l’Informe anual sobre l’estat de la integració de la immigració a Catalunya. 

121. Pla de Ciutadania i Immigració 2013-2016. 

122. II Pla Nacional de l’Associacionisme i Voluntariat. 

123. Desplegar el Servei de Primera Acollida per a persones nouvingudes. 

124. Pla Nacional de Valors. 
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125. Reforma de l’RMI. 

126. Promoció i priorització de l’acolliment familiar per davant de l’acolliment institucionalitzat. 

127. Implementació del programa Créixer en Família. 

128. Elaboració del Model de Serveis Socials Bàsics. 

129. Definició dels models d’atenció integrals per tal de millorar l’atenció sociosanitària així com 
l’atenció a la salut mental. 

130. Promoció de les Oficines de Benestar Social i Família com a espais de proximitat amb la 
Generalitat i com a punts d’informació i tràmit de totes les polítiques socials. 

131. Protocol per a la protecció de víctimes de tràfic d’éssers humans. 

132. Pla estratègic d’esports d’hivern de Catalunya. 

133. Redefinició del Programa d’alt rendiment esportiu de Catalunya. 

 

Eix 3: Dret a decidir i Transició Nacional 

134. Creació del Consell Català per a la Transició Nacional. 

135. Signatura del Pacte Nacional pel dret a decidir. 

136. Pla directiu de l’Administració Tributària catalana i projecte executiu.  

137. Pla de disseny de l’Administració i la Tresoreria de l’Administració Social catalana.  

138. Pla per a l’assumpció de la gestió, el transport i la distribució de l’energia i la gestió de 
l’aigua, i de les principals infraestructures logístiques que són competència de l’Estat a 
Catalunya.  

139. Creació dels instruments d’administració electoral a fi d’assegurar la correcta celebració de 
la consulta.  

140. Desenvolupar les capacitats institucionals de la Generalitat de Catalunya en matèria d’acció 
exterior. 

 

Eix 4: Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques 

141. Pla de reestructuració del sector públic de la Generalitat i de reducció del nombre d’entitats.  

142. Contracte programa que vinculi la futura recuperació dels ingressos globals de la Generalitat 
a la recuperació de la despesa i la inversió pública destinades a impulsar el creixement 
econòmic i unes polítiques socials més justes.  

143. Millora de l’eficiència en la despesa amb mecanismes com la contractació centralitzada, la 
compra innovadora o les mesures conjuntes d’estalvi. 

144. Pla de Lluita contra el frau fiscal.  

145. Fusionar Incasòl i Cimalsa. 

146. Redefinició del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 

 



Pla de Govern 2013 - 2016. 11 de juny Pàgina 19 
 

 

Eix 5: Agilitat i transparència de l’Administració 

147. Pla de mesures per a la regeneració democràtica. 

148. Pla de reforç de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública. 

149. Creació de la seu electrònica de la Generalitat. 

150. Unificació dels telèfons d’atenció ciutadana. 

151. Desplegament del model de xarxa d’oficina d’atenció integrada. 

152. Pla d’ocupació global de l’Administració de la Generalitat. 

153. Comptabilització i denúncia de tots els incompliments de l’Estat amb Catalunya. 

154. Creació de la finestreta única local. 

155. Nou Pla d’Inversió local de Catalunya. 

156. Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona sobre equipaments penitenciaris. 

157. Pla d’Equipaments Penitenciaris. 

158. Pla d’Equipaments Judicials. 

159. Desplegament de l’Oficina Judicial a les quatre demarcacions. 

160. Desenvolupament dels mòduls del sistema informàtic d’e-justicia.cat. 

161. Desenvolupament FP grau mitjà administrativa jurídica-judicial. 

162. Posada en marxa CP Puig de les Basses (Figueres). 

163. Posada en marxa CP Mas Enric (El Catllar). 

164. Tancament CP Figueres. 

165. Tancament CP Girona. 

166. Tancament CP Tarragona. 

167. Desmantellament CP La Model. 

168. Completar el Codi Civil de Catalunya. 

169. Convenis sobre protocol·lització de testament davant rector. 

170. Constitució de l’Acadèmia de Catalunya. 
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Eix 6: Desenvolupament sostenible i equilibri territorial 

171. Pla de desenvolupament de la Biomassa a Catalunya. 

172. Creació de l’Observatori de la Xarxa Viària catalana. 

173. Reformulació del carril BUS VAO a la C-58. 

174. Millorar la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica. 

175. Elaborar un nou Pla d’infraestructures de residus 2013-2020. 

176. Harmonitzar el sistema de peatges tant internament com amb la resta de l’Estat. 

177. Implantar l’eurovinyeta: qui utilitza paga i qui contamina paga. 

178. Pacte Nacional sobre polítiques de sostenibilitat: impuls i desenvolupament de l’economia 
verda com a àmbit estratègic. 

179. Pla de Transports de Viatgers per Carretera (2013-2018).  

180. Pla Director d’Infraestructures (2013-2020). 

181. Informe sobre el desenvolupament de l’extracció d’hidrocarburs per fractura hidràulica. 

182. Desenvolupar la Directiva de gestió integrada de plagues. 

183. Pla estratègic de Parcs Naturals. 

184. Actualització de la normativa de caça. 

185. Pla general de política forestal. 

186. Pla de prevenció d’incendis forestals. 
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Eix 7: Projecció exterior i reconeixement internacional de la identitat, la llengua i la cultura catalanes. 

187. Impulsar la presència i participació de Catalunya als organismes internacionals. 

188. Impulsar la projecció internacional de Catalunya i donar suport a les iniciatives de la societat 
civil. 

189. Promoure la difusió, sensibilització i capacitació professional en l’àmbit de l’acció exterior. 

190. Promoure la participació a les xarxes de cooperació territorial, tot liderant aquelles que siguin 
més rellevants per als interessos de Catalunya. 

191. Proposició de Llei de modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial per establir el requisit 
de coneixement del català als jutges. 

192. Redissenyar l’Acord Nacional de la Cultura.  

193. Presentació del Mapa de la Creativitat de Catalunya. 

194. Desenvolupament del Pla Integral del Circ, del Pla Integral de la Dansa i del Pla Integral de 
les Arts Escèniques i Musicals per a tots els públics 2010-2018. 

195. Reorientació d’Arts Santa Mònica com a lloc de referència de debat i d’idees dels reptes 
creatius. 

196. Compromís amb la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals. 

197. Creació del portal web de referència per a les lletres catalanes. 

198. Creació de Catalunya Creativa en el marc del programa de la UE Europa Creativa. 

199. Promoció de la imatge Catalonia is creativity. 

200. Continuació del projecte Llibreria Activa. 

201. Impuls d’un Pla de futur amb l'Associació d’Editors i el Gremi d’Editors en llengua catalana. 

202. Posada en ple funcionament l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural. 

203. Posada en marxa del Pla general de Museus per vertebrar un sistema de museus en xarxa. 

204. Renovació de la Junta de Museus, creada fa 30 anys. 

205. Obertura d’arxius pendents de posada en marxa. 

206. Inici de l’inventari i catalogació dels Béns del Patrimoni Etnològic Moble. 

207. Posada en marxa del Grup d’Entitats Culturals amb Fons Documentals per incentivar la 
preservació i difusió dels fons documentals patrimonials associatius. 

208. Elaboració del Pla Nacional de l’Associacionisme Cultural. 

209. Creació d’un Observatori Global de Consums. 

210. Formació d’una comissió d’impuls mixta formada per persones de l’Institució de les Lletres 
Catalanes, l’ICEC i el Servei de Biblioteques per tal de desplegar accions del Pla Nacional 
de Lectura. 

211. Organització del III Congrés Internacional de la Llengua Catalana: oportunitat per reforçar el 
prestigi de la llengua. 

212. Reglament de les festes tradicionals amb bous. 
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MESURES LEGISLATIVES 

1. Proposició de llei de consultes populars no referendàries. 

2. Proposició de llei electoral de Catalunya. 

3. Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública. 

4. Projecte de llei d’accessibilitat. 

5. Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció. 

6. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010 del 20 de juliol, del Codi de Consum 
de Catalunya. 

7. Avantprojecte de llei d'acció i el servei exterior. 

8. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport. 

9. Avantprojecte de llei de governs locals. 

10. Llei de la Ciència. 

11. Llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

12. Avantprojecte de llei marc de la protecció social. 

13. Avantprojecte de llei del voluntariat. 

14. Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat de les activitats, 
instal·lacions i productes industrials. 

15. Llei de Cooperatives. 

16. Avantprojecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
Civil de Catalunya. 

17. Avantprojecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals. 

18. Llei del Protectorat de les Fundacions i les Associacions declarades d’utilitat pública. 

19. Avantprojecte de llei de contractes del sector públic. 

20. Avantprojecte de finançament local. 

21. Avantprojecte de la funció pública i de la direcció pública catalana. 

22. Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat econòmica en l’àmbit local. 

23. Avantprojecte de la llei de l’Aran. 

24. Organització de l’Administració de la Generalitat i de les seves entitats. 

25. Llei de Mecenatge. 

26. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat 
pressupostària. 

27. Avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013. 

28. Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres. 

29. Avantprojecte de llei de l’Administració Tributària catalana. 

30. Avantprojecte de llei de la banca pública. 

31. Avantprojecte de llei de la formació professional. 

32. Modificació de la Llei d’educació, en relació amb la condició d’autoritat pública del 
professorat. 

33. Llei de regulació dels espectacles públics. 

34. Llei de l’espai públic. 
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35. Avantprojecte de llei de la policia de Catalunya. 

36. Avantprojecte de llei de seguretat civil i emergències. 

37. Avantprojecte de llei del canvi climàtic. 

38. Avantprojecte de llei de biodiversitat i Patrimoni natural. 

39. Llei de regulació del transport terrestre de viatgers. 

40. Llei de ports i transports marítims. 

41. Llei d’avaluació ambiental de projectes. 

42. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus. 

43. Avantprojecte de llei de Patrimoni Immaterial. 

44. Avantprojecte de llei de la música. 

45. Avantprojecte de llei de reordenació bibliotecària. 

46. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema. 

47. Avantprojecte de llei de propietat intel·lectual. 

48. Avantprojecte del bosc. 

49. Avantprojecte de llei vitivinícola. 

50. Avantprojecte de llei del sòl agrari. 

51. Avantprojecte de llei d’igualtat entre homes i dones. 

52. Avantprojecte de llei catalana de promoció de l’autonomia personal. 

53. Avantprojecte de llei de suport a les famílies. 

54. Avantprojecte de llei per a la no-discriminació. 

55. Avantprojecte de llei de reforma de la renda mínima d’inserció. 

56. Avantprojecte de llei de suport al treball autònom i a l’emprenedoria. 

57. Avantprojecte de llei d’ocupació de Catalunya i del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

58. Avantprojecte de llei reguladora de l’activitat de comerç, serveis i fires. 

59. Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat econòmica i de la finestreta única 
empresarial. 

60. Llei de participació institucional. 

61. Llei de regulació de la inspecció tècnica de vehicles. 

62. Llei de Cambres. 

63. Llei de formes alternatives d’accés a la propietat (“tinències intermèdies”). 

64. Llei de modificació de les lleis 22/1985, de 8 de novembre, de creació del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya; 12/1998, de 5 de novembre, de creació del Col·legi de 
Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya; 24/2003, de 4 de juliol, 
de creació del Col·legi d’Audiovisual de Catalunya, i 11/2003, de 13 de juny, de creació 
del Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya. 

65. Llei de la primera llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i 
els contractes. 
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ACCIONS NORMATIVES: 

1. Potenciació dels mitjans electrònics en la contractació pública. 

2. Decret de creació de la seu electrònica.  

3. Decret per impulsar el desenvolupament reglamentari del títol IV de la Llei de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

4. Decret de racionalització i simplificació dels òrgans col·legiats de l’Administració de la 
Generalitat. 

5. Decret d’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i 
disseny. 

6. Decret d’organització general dels ensenyaments esportius de règim especial. 

7. Decret dels ensenyaments artístics superiors. 

8. Decret de regulació dels serveis educatius. 

9. 39 decrets pels quals s’estableixen els currículums de cicles formatius de grau mitjà i 
de grau superior dels ensenyaments d’FPI, d’arts plàstiques i disseny i dels 
ensenyaments esportius. 

10. Decret de regulació dels criteris i el procediment d’elaboració de la programació de 
l’oferta educativa del Servei d’Educació de Catalunya. 

11. Decret de plantilles i provisió de llocs docents. 

12. Decret de reestructuració central i territorial del CatSalut. 

13. Decret pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s'estableixen 
els requisits tecnicosanitaris dels establiments d'òptica. 

14. Decret pel qual es regulen l’autorització per a la constitució i el funcionament dels 
biobancs amb fins de recerca biomèdica a Catalunya i la Xarxa Catalana de Biobancs. 

15. Decret pel qual es modifica el Decret 352/1999, de 13 de desembre, pel qual es crea la 
Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya. 

16. Decret pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i 
s’estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de 
professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya. 

17. Decret d’habilitació professional dels conductors d’ambulàncies que no disposin d ela 
de la qualificació requerida al RD 836/2012, de 25 de maig. 

18. Decret pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris i de funcionament, el 
procediment d’autorització per a la instal·lació, trasllat i supressió i la regulació dels 
serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia. 

19. Decret pel qual s’estableixen els requisits i garanties tecnicosanitàries comunes dels 
centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre. 

20. Decret del sistema de contractació de serveis sanitaris CatSalut. 

21. Decret per a la reordenació conjunta de la llarga estada (amb BSF). 

22. Desenvolupament de la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i 
de la Llei 23/1983, per fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès. 

23. Modificació del Decret 106/2009, del Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit. 

24. Reglament de la Llei del taxi. 

25. Reglament de la Llei Ferroviària. 

26. Decret de creació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 

27. Nou ecret de regulació del Consell Social de la Llengua Catalana. 
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28. Modificació del decret que regula l’accés a l’habilitació professional de traductor i 
intèrpret jurat del català a altres llengües. 

29. Decret de pesca recreativa. 

30. Decret de centres d’immersió. 

31. Decret de venda directa. 

32. Elaborar el decret d’animals de companyia i nuclis zoològics. 

33. Decret de comercialització dels productes de la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura. 

34. Decret de formació agroalimentària. 

35. Decret de qualitat agroalimentària.   

36. Decret de societats agràries de transformació (SAT). 

37. Decret de regulació de l’extracció del corall vermell. 

38. Decret del Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya. 

39. Projecte de decret d’ordenació de les explotacions ramaderes. 

40. Projecte de decret de mesures d’eradicació de focus de plagues vegetals. 

41. Projecte de decret de gestió agrícola dels efluents produïts en celles i almàsseres. 

42. Projecte de decret de modificació del Decret 145/2012, de creació de la Comissió 
Interdepartamental de nitrats i dejeccions. 

43. Projecte de decret sobre comercialització dels productes de caça. 

44. Projecte de decret sobre animals de companyia i nuclis zoològics. 

45. Projecte de decret pel qual es crea i es regula el Catàleg de Fauna Salvatge 
Amenaçada i d’altres espècies relatius a la fauna protegida. 

46. Projecte de decret de modificació del Decret 175/1996, de 4 de juny, pel qual es regula 
el desarrelament d’arbres i arbustos. 

47. Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió del Parc Natural del Cap 
de Creus. 

48. Projecte de decret pel qual es crea l’òrgan rector del Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter. 

49. Projecte de decret de normes d’homologació de mètodes de captura per al control 
d’espècies cinegètiques i la regulació de la prova d’aptitud i acreditació dels usuaris 
d’aquests mètodes. 

50. Modificació dels decrets de regulació dels establiments d’allotjament turístic. 

51. Decret sobre la inspecció i procediment sancionador. 

52. Decret de revisió dels estatuts d’ACCIO. 

53. Decret sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de 
restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i 
rescabalament de danys i perjudicis.  

54. Decret sobre el Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya. 

55. Decret de serveis de comunicacions electròniques a Catalunya i d’ordenament 
d’infraestructures. 

56. Decret de modificació del Decret 127/2010, de regulació de la Xarxa de Serveis 
d’Informació, Difusió i Atenció Turística. 

57. Decret de reestructuració del SOC. 

58. Decret de creació del consell TIC de Catalunya. 

59. Modificació del Decret de creació del Consell de la Gent Gran de Catalunya. 
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60. Decret d’aprovació de la tercera cartera de serveis socials. 

61. Nou decret del Consell nacional de dones de Catalunya. 

62. Desplegament i decret del PNJC. 

63. Decret d’aprovació de reglament dels campaments juvenils. 

64. Decret de regulació dels equips tècnics (EAIA, ETCA, EVAMI). 

65. Decret de modificació del Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els 
serveis d’atenció precoç.  

66. Decret del Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i 
joves, i de modificació del reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants 
i joves. 

67. Decret de règim sancionador en matèria d’infància i adolescència. 

68. Decret pel qual es regulen la Taula Nacional i les Taules territorials i locals d’infància. 

69. Decret dels Consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents de 
Catalunya. 

70. Decret dels serveis d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya. 

71. Decret pel qual es desenvolupa el dret a conèixer els orígens biològics. 

72. Decret de procediment i mesures de protecció a la infància i l’adolescència en situació 
de risc, desemparament o guarda protectora. 

73. Decret d’aprovació dels Estatuts de Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. 

74. Decret pel qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les 
situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, 
en el règim especial de la Seguretat Social del personal funcionari de l’Administració de 
justícia a Catalunya. 

75. Decret pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia de la 
llengua occitana, aranès a l’Aran. 

76. Decret de creació de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia. 

77. Decret de modificació del decret d’estructura del Departament de Justícia. 

78. Decret sobre jornada de treball del personal al servei de l’Administració de justícia a 
Catalunya. 


