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El Govern impulsa la llei per a la transparència i 
sostenibilitat del sector de la comunicació per reforçar 
els mitjans públics i afavorir la seva independència  
 

• Es proposen modificacions orientades a la simplificació i la 
racionalització administrativa que inclouen canvis en el règim 
retributiu dels membres de la CCMA i el CAC 
 

• La nova regulació tindrà també com a objectiu afavorir la 
sostenibilitat del sector de la comunicació en l’actual context de 
crisi econòmica 
 

• Es proposaran canvis en la llei de publicitat institucional per 
garantir un percentatge inversor en mitjans de proximitat, d’acord 
amb el seu pes real en l’espai català de comunicació, i 
modificacions de la llei de l’Audiovisual per fer més eficaç la lluita 
contra la competència deslleial de les emissions clandestines  
 

 
El Consell Executiu ha iniciat els tràmits per tirar endavant la memòria prèvia 
de l’avantprojecte de llei per a la transparència i sostenibilitat del sector de la 
comunicació. La nova regulació respon a la voluntat del Govern de reforçar els 
mitjans de comunicació públics tot impulsant la seva independència, la seva 
simplificació administrativa i la posada en marxa de mecanismes de 
transparència que millorin la seva gestió i competitivitat.  
 
La futura norma introduirà modificacions a la llei de comunicació audiovisual 
de Catalunya, de l’any 2005; a la llei del Consell Audiovisual de Catalunya, del 
2000; la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, del 2007; i la 
llei que regula la publicitat institucional, també de l’any 2000. 
 
El Govern afronta la nova regulació amb dos objectius: 
 

- Reforçar els mitjans de comunicació públics a través de la 
desgovernamentalització, la transparència i la simplificació 
administrativa. 

 
- Pal·liar l’impacte que la crisi econòmica té sobre el sector de la 

comunicació en el seu conjunt afavorint la seva sostenibilitat 
 
Pel que fa al primer objectiu, el govern pretén que la futura llei incideixi en la 
independència dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. En aquest sentit, es reforçarà la plena autonomia de la 
CCMA respecte el govern, alhora que es consolidarà la intervenció del 



 

�

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

 

3

Parlament per tal que els mitjans públics mantinguin el seu perfil de garants 
del pluralisme polític i social.  
 
Així mateix, la nova norma vetllarà per garantir la transparència en el sistema 
de contractació de productes externs a través de la seva publicació amb 
l’objectiu de facilitar la competitivitat del sector audiovisual en el seu conjunt. 
 
La futura llei s’emmarca en el procés de simplificació i racionalització de 
l’estructura, l’organització i el funcionament dels diversos agents implicats en 
l’àmbit de la comunicació audiovisual de Catalunya, que ja es va iniciar amb 
l’anomenada llei òmnibus relativa als mitjans audiovisuals i aprovada el mes 
de febrer del 2012. En aquella norma, entre d’altres mesures, ja s’establia la 
reducció de les estructures directives de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Ara, amb la nova 
regulació, es proposa que l’obligatorietat de la dedicació exclusiva només es 
limiti  als presidents de la CCMA i del CAC, mentre que per a la resta de 
consellers s’obre la possibilitat que puguin desenvolupar el seu càrrec sota 
altres fórmules que també impliquin canvis en el seu règim retributiu.  
 
Pel que fa al segon objectiu, i per tal de garantir la sostenibilitat del sector de 
la comunicació en l’actual situació de crisi econòmica, la nova regulació que 
es vol introduir en la llei de l’audiovisual  pretén crear un marc més flexible on 
els diferents operadors, sobretot els mitjans audiovisuals de proximitat, 
disposin d’un marc d’actuació més ampli en el terreny de la producció 
sindicada. La norma també introduirà canvis en el règim de la inspecció i 
control en matèria de comunicació audiovisual per millorar l’eficàcia en la lluita 
contra les emissions il·legítimes i que són una font de competència deslleial 
per als mitjans de comunicació. 
 
La modificació que es vol impulsar de la llei de publicitat institucional pretén 
garantir que un mínim de la inversió publicitària que fa l’administració es 
destini als mitjans de proximitat. En aquest sentit, la llei vigent només apunta 
que les inversions publicitàries de l’administració tindran en compte els mitjans 
de proximitat. El Govern pretén que amb la modificació es passi a garantir un 
mínim d’inversió, respecte la inversió total, en mitjans de proximitat en una 
proporció ajustada al pes real que aquests tipus de mitjans tenen en l’espai 
català de comunicació. 
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El Govern aprova els preus públics universitaris pel curs 
2013-2014, que es mantenen respecte l’any anterior 

 
• Un 25% dels ingressos del sistema de preus públics es destina a 

les beques Equitat, que aquest any tindrà un fons de 30 milions 
d’euros 

 

El Govern ha aprovat els preus públics universitaris del curs 2013-2014 
després que el passat 28 de juny la Junta del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, integrada pels rectors i els presidents dels Consells Socials de les 
Universitats, informés positivament sobre la proposta del Govern. El decret 
afecta els preus dels serveis acadèmics i complementaris dels ensenyaments 
que presten les universitats públiques de Catalunya i la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) per al curs 2013-2014. 
 
Pel que fa als crèdits matriculats per primera vegada en els estudis de grau es 
mantenen invariables respecte a l’any passat sense ni tan sols actualitzar la 
previsió d’increment de l’IPC. Així, els preus dels crèdits d’enguany seran 
iguals que l’any passat: 25,27 euros per als estudis de coeficient A; 35,77 
euros pels de coeficient B; i 39,53 euros pels de coeficient C. 
 
En el cas dels màsters universitaris oficials, es mantenen dos preus 
diferenciats actualitzats amb l’IPC entre els estudis que habiliten (40,88 
euros/crèdit) i els que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals 
(65,41 euros/crèdit). Els estudiants de la segona modalitat de màsters, com 
l’any passat, podran beneficiar-se d’una rebaixa de fins al 30% sobre el preu 
del crèdit. Els preus del doctorat també es mantenen igual que el curs passat, 
actualitzats amb l’IPC. 
 
D’altra banda, amb el decret es manté el coeficient multiplicador del preu, 
actualitzat amb l’IPC, per a les assignatures matriculades per segona vegada 
(1,2) i el coeficient per a les assignatures matriculades per tercera o més 
vegades. 
 
30 milions d’euros per a beques Equitat 
 
Com l’any passat, un 25% dels majors ingressos del sistema de preus públics 
es destinarà a Beques Equitat, que aquest any tindrà un fons de 30 milions 
d’euros. 
 
El sistema de preus i beques estableix set llindars diferents de preus que ve 
determinat pel nivell de renda i el nombre de membres de la unitat familiar. El 
llindar 0 és el corresponent als estudiants que compleixen els requisits per 
accedir a una beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (MECD). 
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Els estudiants dels cinc llindars següents (de l’1 al 5) rebran una Beca Equitat 
variable que els permetrà beneficiar-se d’un estalvi d’entre el 50% i el 10%. 
Els estudiants del sisè llindar pagaran el preu màxim, establert en el 25% del 
cost total dels estudis. 
 
A banda de les Beques Equitat, el Govern estableix altres mecanismes de 
suport a l’estudiant, com el pagament de la matrícula en dues o més fases. En 
el moment de formalitzar la matriculació, els estudiants faran un pagament 
inicial de fins el 60% i abonaran la resta dels crèdits matriculats a finals de 
desembre del 2013, en funció del tipus de Beca Equitat de la qual siguin 
beneficiaris. 
 
També es manté el sistema de suport a l’estudiant que permet, a través de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), el pagament 
fraccionat en 10 quotes mensuals dels graus i de fins a 3 anys per a completar 
el pagament d’un màster. I s’ofereix als estudiants la possibilitat de demanar 
un crèdit per un import màxim de 6.000 euros a retornar en 10 anys amb una 
quota fixa mínima de 85 euros mensuals. 
 
En el cas de les beques d’Excel·lència Acadèmica per als alumnes amb millor 
expedient acadèmic, el fons serà el mateix que l’any passat. 
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El Govern adapta el títol de grau mitjà de sistemes 
microinformàtics i xarxes a les necessitats del sector 

 

• Aquest cicle formatiu també s’ha renovat per adequar-se a la 
formació professional establerta a la LOE 

 

El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes, amb el propòsit 
d’adaptar-lo a les necessitats actuals del sector. Així mateix, el currículum s’ha 
adequat a la formació professional establerta a la LOE (Llei Orgànica 
d’Educació) i també se n’ha ampliat els continguts. Aquest títol està 
desenvolupat en base al catàleg de qualificacions professionals de Catalunya 
que permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la formació 
professional. 
 
El nou currículum del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics 
i xarxes amplia els continguts en relació amb la teleoperació, l’assistència 
tècnica remota, l’assistència on-line i els telecentres. També s’han adaptat les 
tasques de muntatge i manteniment a la normativa sobre els tractaments i 
gestió de residus i agents contaminants. Així, el currículum dóna resposta a 
les necessitats de les empreses del sector, la majoria de petites dimensions, 
que requereixen que els professionals intervinguin en funcions relacionades 
amb el comerç i també en les de nivell administratiu.  
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El Govern destina 15,4 milions d'euros al programa 
Leader Catalunya adreçat a la diversificació 
econòmica de les zones rurals 

• Es calcula que el programa generarà una inversió de 43,4 milions 
d’euros en els seus territoris rurals d’influència 
 

• S’executaran  431 projectes, que comportaran la creació d’uns 300 
llocs de treball 

El Govern ha donat llum verd a la concessió de 431 sol·licituds d’ajut 
destinades a la diversificació econòmica de les zones rurals del Programa 
Leader Catalunya. Es calcula que aquesta injecció econòmica generarà una 
inversió de 43,4 milions d’euros i crearà 300 llocs de treball.  
 
L’objectiu principal d’aquests ajuts és el de fomentar la realització d’inversions 
que generin activitat econòmica per a l’aplicació dels programes de 
diversificació econòmica de les zones rurals. Els programes, proposats pels 
grups d'acció local Leader i aprovats pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural (DAAM), han de fomentar la 
creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves. 
 
Aquests ajuts corresponen a actuacions que es desenvolupen en el marc de 
les mesures del Pla de Desenvolupament Rural de millora dels processos de 
transformació i comercialització dels productes agraris; creació i 
desenvolupament de microempreses; foment d’activitats turístiques; i 
conservació i millora del patrimoni rural.  
 
Els projectes s’han gestionat a través dels 13 grups d’acció local Leader que 
el DAAM ha seleccionat per Catalunya. 
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Pel que fa a la tipologia de projectes que es subvencionaran, destaquen els 
154 projectes de creació i desenvolupament de microempreses i els 124 de  
millora dels processos de transformació i comercialització dels productes 
agraris amb uns ajuts totals de 3.190.000 �  i 3.882.000 � respectivament. 
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En referència als llocs de treball, cal destacar que els proveïdors que han 
d'executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, 
majoritàriament en l'àmbit rural, i per tant, de manera indirecta fomentaran la 
creació i consolidació de més Ilocs de treball durant l'execució dels projectes 
fomentats per l'ajut Leader. 
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L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya impartirà 
estudis universitaris per donar resposta a les 
necessitats de formació superior en l’àmbit de la 
seguretat 
  

El Govern ha aprovat avui que l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC) pugui impartir estudis universitaris a través de l’adscripció a una o 
vàries universitats públiques per tal de donar resposta a les necessitats 
creixents d’una formació superior en l’àmbit de la seguretat. 
 
L’Institut ja ha començat el procés d'adscripció a universitats públiques que 
permetrà als professionals de la seguretat obtenir títols universitaris i, per tant, 
assolir el reconeixement acadèmic dels estudis universitaris que realitzen. 
 
L’adscripció a un o més centres universitaris establirà una col·laboració 
permanent que posarà en valor el coneixement teòric per a la recerca i per a 
la transferència de coneixement, i permetrà comptar amb uns professionals 
sòlidament preparats en temàtiques fins ara poc considerades en els estudis 
superiors. 
 
La col·laboració amb les universitats és un dels objectius estratègics de 
l’ISPC. En aquests moments l’ISPC ja participa amb la Universitat de 
Barcelona en el Màster universitari en direcció estratègica de seguretat i 
policia i en diversos cursos d'extensió universitària; amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya en el Màster en incendis i protecció civil, i amb la 
Universitat de Lleida en el Màster interuniversitari en incendis forestals. 
  
El desenvolupament de la formació universitària posarà en valor el 
coneixement teòric generat des de les universitats, i optimitzarà els recursos 
humans i materials per a la recerca i per a la transferència de coneixement. 
  
El Govern de la Generalitat aposta per la formació universitària, per tal 
de donar resposta als requeriments actuals del sistema de seguretat, d’acord 
amb els reptes cada dia més complexos que planteja la societat actual . 
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El Govern crea la Comissió Interdepartamental 
d’Ecodisseny per coordinar l'actuació de la Generalitat 
en aquest l'àmbit  

 

• L’ecodisseny suposa una nova manera de pensar que neix de la 
necessitat de modificar l'actual model de producció i consum per 
un model més sostenible 

 

El Govern ha aprovat avui la creació de la Comissió Interdepartamental 
d’Ecodisseny que té com objectiu coordinar l'actuació de la Generalitat en 
l'àmbit de l’ecodisseny; definir les actuacions interdepartamentals prioritàries 
en aquesta matèria; i donar suport en l’aplicació, el seguiment i l’avaluació de 
les actuacions del Programa català d’ecodisseny (Ecodiscat 2012-2015). 
 
L’aplicació de l’ecodisseny suposa una nova manera de pensar que neix de la 
necessitat de modificar l'actual model de producció i consum per un model 
més sostenible. La seva finalitat és la reducció del consum de matèries 
primeres i d’energia, de generació de residus i d’emissions, establint un entorn 
adequat i favorable per donar un valor afegit i responsable als productes i 
serveis produïts i comercialitzats a Catalunya.  
 
L’any 2012 es va crear el Programa català d’ecodisseny (Ecodiscat 2012-
2015). Aquest programa s’emmarca en l’Estratègia Catalunya 2020 i és un 
instrument clau per impulsar la transició cap a una economia més eficient en 
l’ús dels recursos d’acord amb els objectius d’Europa 2020. També serà un 
dels eixos de treball de l’estratègia per a l’especialització intel·ligent de 
Catalunya, en el marc del nou període de programació dels fons europeus 
2014-2020.  
 
L’ecodisseny té un component clarament transversal, ja que afecta tots els 
àmbits que intervenen en els processos de producció i consum de productes i 
serveis. Per aquesta raó, es considera que una comissió interdepartamental 
és el mitjà més adient per instrumentar la col·laboració tant en l’aplicació del 
programa com en d’altres actuacions de la Generalitat en aquest àmbit. 
 
La presidència de la comissió recaurà en el secretari de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, la vicepresidència, en la directora general de Qualitat Ambiental, 
i hi haurà dotze vocalies, dels departaments competents en matèria 
d’universitats, d’afers econòmics, de medi ambient, d’habitatge, d’agricultura i 
medi natural, d’empresa, de cultura, i d’ensenyament. La secretaria, sense 
dret a vot, correspondrà a una persona de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental. 
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El Govern encarrega al CGE un dictamen per possible 
invasió competencial de la Llei de rehabilitació urbana 
 

• La Generalitat considera que la Llei de rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes vulnera competències exclusives en matèria 
d’habitatge i urbanisme reconegudes per l’Estatut d’Autonomia 

 

• L’informe és previ a la possible interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra el text legislatiu del govern espanyol 

 

El Govern ha aprovat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un 
dictamen sobre la possible invasió de competències de la nova Llei de 
rehabilitació, regeneració i renovació urbanes aprovada recentment pel govern 
espanyol (Llei 8/2013, de 26 de juny). Aquest dictamen és previ a la 
interposició d’un possible recurs d’inconstitucionalitat per 11 articles i per tres 
disposicions transitòries. 
 
Aquests articles i disposicions estableixen certes determinacions relatives a 
l’informe d’avaluació dels edificis, les actuacions sobre el medi urbà i la 
subjecció de determinats actes d’edificació i ús del sòl a l’obtenció de llicència, 
que el Govern estima que podrien vulnerar les competències exclusives que 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya li reconeixen en matèria d’habitatge i 
urbanisme.  
 
La Llei de rehabilitació inclou i reformula dins del seu articulat diverses normes 
relatives a la intervenció en el medi urbà que van introduir, successivament, la 
Llei 2/2011, de 4 de març d’Economia sostenible i el Reial decret 8/2011, d’1 
de juliol, normes que han estat impugnades davant el Tribunal Constitucional 
per part de la Generalitat de Catalunya. Aquests recursos estan pendents de 
resolució i la nova Llei suscita els mateixos dubtes sobre la legitimitat 
competencial que van despertar les normes que aglutina i modifica. 
 
En concret, hi ha tres blocs de preceptes a analitzar: 
 

• Els articles i disposicions que regulen l’informe d’avaluació dels edificis 
(IAE), que controla el compliment de les condicions de seguretat, 
conservació i accessibilitat dels edificis i substitueix l’anterior insecció 
tècnica d’edificis. El Govern considera que la regulació i exigència 
d’aquest informe vulnera la competència de la Generalitat en matèria 
d’urbanisme, que inclou la intervenció administrativa sobre l’edificació, 
urbanització i l’ús del sol i en matèria d’habitatge, que comprèn la 
inspecció i el control dels habitatges. 
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• Articles referents a les actuacions sobre el medi urbà. Constitueixen 
intervencions sobre el parc d’edificis existents i la ciutat consolidada, 
que segons la nova Llei només se sotmeten a la legislació urbanística 
quan les obres a realitzar requereixin la modificació del planejament 
però que, en canvi, quan no afectin l’ordenació urbanística, es 
delimiten, tramiten i aproven de forma independent, al marge de la 
legislació autonòmica d’urbanisme i habitatge, sense que quedi clar 
quina és l’Administració que delimita i aprova aquests àmbits 
d’actuació.  

 
• La Llei inclou modificacions de la Llei del sòl, que la Generalitat 

qüestiona per vulnerar les competències en matèria d’urbanisme, en 
concret, aquells apartats que prescriuen el sotmetiment de totes les 
actuacions edificatòries a previ acte de conformitat o aprovació i que 
atorguen efectes negatius al silenci en determinats supòsits. 
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Altres Acords de Govern 

El Govern aprova la reestructuració del Departament de Justícia  

El Consell Executiu ha aprovat avui el decret de reestructuració del 
Departament de Justícia que suposa l’eliminació d’un òrgan de l’estructura 
departamental, i que modifica l’estructura dels òrgans dels serveis centrals i 
en revisa les funcions. La nova disposició no modifica l’estructura bàsica del 
Departament, no afecta la qualitat dels serveis que presta, ni suposa 
l’eliminació de cap plaça de professional públic.  
 
Concretament, se centralitzen les competències de gestió econòmica de tot el 
departament en la Subdirecció General de Gestió Econòmica, com a òrgan 
responsable de tota la contractació departamental i de gran part de la gestió 
pressupostària. També es concentren altres funcions de gestió de serveis 
comuns d’edificis en la Subdirecció General d’obres i Patrimoni. 
 
En l’àmbit del la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques,  la Subdirecció 
General d’Entitats Jurídiques passa a denominar-se Subdirecció General 
d’Entitats Jurídiques i del Protectorat. Es reforça així la figura del Protectorat 
de Fundacions i es crea el Servei de Protectorat que unifica les funcions 
principals de control jurídic i econòmic de les fundacions. 
 
Finalment, es redefineixen i reagrupen algunes funcions de la Secretaria de 
Relacions amb l’Administració de Justícia així com de la Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques per potenciar el nucli de l’actuació de cadascuna 
d’elles, d’acord amb els objectius de Govern. 
 
Concessió definitiva de ràdio municipal a l'Ajuntament de Sallent 
 
El Govern ha acordat atorgar a l'Ajuntament de Sallent la concessió definitiva 
per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques 
amb modulació de freqüència. 
 
L'Ajuntament de Sallent ja disposava des de 1994 de la concessió provisional 
d'una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Després de 
l'aprovació del projecte tècnic de l'emissora i de la inspecció tècnica de les 
instal·lacions, el Govern ha procedit a l'atorgament definitiu de la concessió a 
la ràdio municipal. 
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El govern tramita la venda i posterior arrendament dels dos últims 
immobles del lot adjudicat a AXA Real Estate 
 
El Govern ha acordat avui tramitar la venda i posterior arrendament dels dos 
últims immobles que quedaven per formalitzar del lot de 13 edificis adjudicat a 
AXA Real Estate per 23.308.805 euros, 1.271.495 euros més respecte al preu 
inicial de sortida. Es tracta dels immobles situats al carrer Aragó 330-332 i a 
l’Avinguda Paral·lel 71-73, que no van poder entrar a la primera due dilligence.  
 
La Generalitat va adjudicar el lot de 13 edificis a l’empresa AXA Real Estate 
per un import total de 172.000.000 euros, 9.382.600 euros més que el preu 
mínim fixat per l’Administració catalana. La Generalitat continuarà ocupant 
aquests espais en qualitat d’arrendatària, durant un màxim de vint anys, per 
una renda anual de 16,2 milions d’euros que, descomptant els 10,2 milions 
que deixarà de pagar en concepte de censos emfitèutics (8,6M), IBI (1M) i 
manteniment i assegurances (0,6M), es redueix a 6 milions d’euros anuals.  
 
El passat mes de març, l’administració va agrupar en un sol lot els 13 edificis 
ocupats que tenia a la venda i en va millorar les condicions, per fer l’oferta 
més atractiva de cara als compradors, mentre que va reduir un 5% l’import 
que preveia destinar al lloguer. En xifres absolutes, la Generalitat pagarà 
855.881 euros anuals menys que amb el preu anterior, la qual cosa 
representa un estalvi acumulat aproximat de 21,8 milions d’euros per a tot el 
període. L’operació s’emmarca dins el programa de privatitzacions que el 
Govern va dissenyar per aconseguir reduir dèficit públic i endeutament. 
 
El Govern renova un acord amb la Regió Rhône-Alpes per promoure l’FP 
amb l’intercanvi d’experiències 

 
El Govern ha aprovat avui renovar l’acord del Departament d'Ensenyament 
amb la Regió Rhône-Alpes (França) per promoure la formació professional 
amb l’intercanvi d’experiències entre ambdós territoris. Aquest acord té com a 
objectiu establir col·laboracions per innovar en l’àmbit de la formació 
professional mitjançant el desenvolupament d'activitats conjuntes 
d’aprenentatge i de mobilitat, adreçades tant a l’alumnat com als formadors, 
professors i centres de formació. 
 
Els principals eixos que preveu l’acord són impulsar els intercanvis d'alumnes i 
aprenents entre els centres de formació d’ambdues regions i afavorir que 
l’alumnat participi en diferents activitats i projectes educatius. A banda, 
contempla la millora de l'aprenentatge de les llengües europees i la 
cooperació entre els centres de formació. L’acord de col·laboració amb la 
Regió Rhône-Alpes es va signar per primer cop a l’octubre del 2006 i es va 
repetir el febrer del 2009. 
 



 

�

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

 

15

El Govern declara bé cultural d’interès nacional  l’església de Sant 
Jaume de Montagut; el Pavelló dels Distingits de Reus; el teatre Fortuny 
“El círcol”; i la pintura ‘Plaza de Toros de Sevilla” de Marià Fortuny 

El govern ha acordat avui declarar bé cultural d’interès nacional (BCIN) 
l’església de Sant Jaume de Montagut, a Querol (Alt Camp); el Pavelló dels 
Distingits de l’Institut Pere Mata, a Reus, en la categoria de monument 
històric; el Teatre Fortuny “El Círcol”, a Reus, en la categoria de monument 
històric; i la pintura Plaza de toros de Sevilla de Marià Fortuny en la categoria 
de bé singular. 
 
Església de Sant Jaume de Montagut, a Querol 
L’església de Sant Jaume de Montagut és un dels exemples singulars de 
l’arquitectura religiosa del gòtic català del segle XIV per la tipologia de la seva 
planta i solucions estructurals. Arquitectònicament és de planta rectangular, 
d'una sola nau de dos trams coberta de teula a dues vessants. Té set capelles 
que conformen un absis poligonal de set costats i coberta amb voltes de 
creueria. Les façanes tenen un predomini del ple sobre el buit, amb grans 
contraforts a la façana  nord. A la façana sud hi ha dos campanars 
d’espadanya i  la porta d'accés està  formada per tres arcs de mig punt. La 
declaració de BCIN  defineix un entorn de protecció de l’església de Sant 
Jaume de Montagut a Querol (Alt Camp) té com a finalitat garantir la visibilitat 
del monument i protegir el subsòl donada la possible existència de restes 
arqueològiques. 
 
Pavelló dels Distingits de l’Institut Pere Mata a Reus 
El pavelló dels Distingits, conegut també com a Pavelló número 6,  forma part 
del projecte de Lluís Domènech i Montaner per a la construcció de l’Institut 
Psiquiàtric Pere Mata. El pavelló dels Distingits és l’edifici emblemàtic del 
complex l’obra arquitectònica de Domènech i Montaner no es limita als plànols 
generals de les edificacions, sinó que abasta la globalitat del projecte  ja que 
va dissenyar tots els elements interiors i exteriors de l’edifici amb la 
col·laboració dels seus dibuixants Triadó i Bru. La construcció de l’edifici va 
marcar l’inici de l’etapa modernista a Reus. La declaració de BCIN inclou la 
delimitació de l’entorn i té com a finalitat garantir la conservació del monument 
i mantenir invariables els espais que l’envolten. S’hi han inclòs les finques que 
estan en contacte amb l’edifici, ja siguin adjacents, que donen al davant o bé 
que tenen una incidència en la perspectiva de conjunt més llunyana. El subsòl 
de l’entorn també s’ha protegit ja que des de la vessant arqueològica hi ha 
constància de l’existència d’un jaciment arqueològic del neolític. 
 
 
Teatre Fortuny “El Círcol”, a Reus 
El monument està integrat pel Teatre Fortuny i la seu de la Societat “El Círcol”, 
situat a la Plaça Prim núm. 4. El Teatre Fortuny i “El Círcol”, que comparteixen 
el mateix edifici, estan vinculats històricament i arquitectònicament. El Teatre, 
d’estil neoclàssic, va ser construït per l’arquitecte Francesc Blanch i Pons l’any 
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1882. La seva decoració va anar a càrrec de Josep Maria Puig. El Teatre 
Fortuny té influències del barroc. Des del punt de vista arquitectònic, cal 
destacar que el Teatre Fortuny segueix l'esquema del teatre convencional 
amb escenari a la italiana amb platea i tres pisos i espais de relació social com 
el vestíbul i l’escalinata imperial. Els espais que ocupa la societat “El Círcol” 
conserven la seva decoració modernista, dissenyada en bona part per 
l’arquitecte Lluís Domènech i Muntaner.  
 
 
‘Plaza de toros de Sevilla’ de Marià Fortuny 
El govern ha acordat avui declarar bé cultural d’interès nacional la pintura 
Plaza de toros de Sevilla de Marià Fortuny en la categoria de bé singular. La 
pintura, datada el 1868, és un oli sobre tela de 62 x 84,5 cm. L’obra constitueix 
un dels exemples més clars de l’aproximació del pintor català a la naixent 
escola impressionista francesa. Es tracta d’una obra excepcional que 
mereixeria figurar permanentment en algun museu nacional d’art català.  La 
finalitat de la declaració de bé cultural d’interès nacional d’aquesta obra és 
establir els mecanismes per fer efectiva la seva protecció.  
 
 


