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El Govern elimina càrregues burocràtiques a les 
empreses amb la nova normativa de seguretat 
industrial 
  

• El Govern aprova el projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes 
 

• La intenció és agilitar el registre i la posada en servei de nous 
establiments, instal·lacions o productes industrials, tot traslladant 
a l’empresa un major grau de confiança per part de l’Administració 
i augmentant el seu nivell de responsabilitat 

 
• Es modifica el règim jurídic dels organismes de control, que es 

liberalitza i passa del model d’autorització administrativa a la 
comunicació prèvia 

 
 

El Govern ha aprovat avui el projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes. El text defineix un nou marc normatiu per a la posada en servei 
d’instal·lacions, establiments i productes i per a l’activitat dels organismes de 
control, que es caracteritza per l’avenç en la simplificació administrativa i 
l’eliminació de càrregues burocràtiques per a les empreses.  

D’aquesta manera, s’adequa la regulació de la seguretat industrial a la 
Directiva de Serveis i a les mesures impulsades pel Govern de Catalunya per 
agilitar els tràmits administratius i facilitar l’activitat econòmica.  

Les empreses titulars d’establiments, instal·lacions o productes subjectes al 
compliment d’especificacions tècniques obligatòries podran, amb la nova llei, 
utilitzar la comunicació amb declaració responsable com a instruments per 
donar d’alta les seves instal·lacions en els registres corresponents.  

La intenció és agilitar el registre i la posada en servei de nous establiments, 
instal·lacions o productes industrials, tot traslladant a l’empresa un major grau 
de confiança per part de l’Administració i, al mateix temps, augmentant el seu 
nivell de responsabilitat. 

 

Règim jurídic dels organismes de control 

El projecte preveu la substitució del règim jurídic dels organismes de control, 
que passa del model actual d’autorització al de comunicació prèvia i que, per 
tant, simplifica l’accés a l’activitat i facilita l’increment de la competència. De la 
mateixa manera, es modifiquen els requisits inicials per a la prestació de 
serveis, fet que facilitarà l’accés de nous operadors al mercat. 
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El nou text també separa el règim jurídic aplicable als organismes de control i 
el del servei d’inspecció tècnica de vehicles, que serà regulat específicament.  

El text reserva a la Generalitat la capacitat d’inspecció dels organismes de 
control, per garantir la seguretat dels usuaris i dels ciutadans durant el normal 
funcionament dels establiments, instal·lacions i productes subjectes a 
regulació en matèria de seguretat industrial.  
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El Govern analitza la distribució dels primers recursos 
generats per l’Impost turístic, que en cinc mesos ha 
recaptat més de 8 milions d’euros 
 

• Els diners recaptats es destinaran a la promoció, l’impuls, la 
preservació, el foment i el desenvolupament de les 
infraestructures i activitats turístiques a Catalunya 
 

• Tant el Conselh Generau d’Aran com els consells comarcals de 
l’Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà rebran una transferència 
extraordinària per contribuir a pal·liar els efectes dels aiguats 
registrats el passat mes de juny 

 

El Govern ha analitzat avui la distribució de les transferències que 
corresponen a cada municipi fruit de la primera recaptació de l’Impost sobre 
les estades en establiments turístics. La recaptació ha estat de 8,1 milions 
d’euros en els cinc primers mesos. 

En aquesta primera liquidació, el 33% s’ha destinat a les administracions 
locals amb la finalitat de finançar actuacions concretes en l’àmbit de la 
promoció turística. En aquest bloc, tenen una consideració especial la ciutat 
de Barcelona que rebrà 1.750.279,68 euros i la Val d'Aran que en rebrà 
31.676,88. 

El Govern comunicarà aquesta setmana a cada ajuntament l’import que li 
correspon i realitzarà la transferència en els propers dies. 

Pel que fa a la Generalitat, gestionarà el 67% restant d’aquesta liquidació, 
impulsant la promoció turística; el desenvolupament d’infraestructures 
turístiques; la creació i la millora dels productes turístics; el turisme sostenible i 
responsable; i la protecció i millora dels recursos turístics.  

 

Vall d’Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça 

Tal i com va anunciar el conseller Puig, les zones afectades pels aiguats del 
mes de juny, rebran una transferència extraordinària per contribuir a pal·liar 
els efectes causats. Aquests diners, s’hauran de destinar a tasques de 
reconstrucció relacionades amb l’activitat turística. 

Així, doncs, el Conselh Generau d’Aran rebrà com aportació extraordinària  
126.707,52 euros,  el Consell Comarcal del Pallars Sobirà en rebrà 14.512,06 
euros i el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça en rebrà 10.543,65.  
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Fons per al Foment del Turisme 

La Comissió del Fons per al Foment del Turisme és l’òrgan encarregat de 
proposar les directrius d’actuació dels recursos procedents de l’Impost sobre 
les estades en establiments turístics i que revertiran en la promoció, la 
modernització i la millora del sector turístic català. 

Aquest òrgan, presidit pel Conseller d'Empresa i Ocupació, està  format  per 
representants de diferents departaments de la Generalitat, representants del 
sector turístic i de les administracions locals catalanes. Un cop superades les 
dificultats de posada en marxa de l’impost, els òrgans del Fons es reuniran 
cada 3 mesos i faran l’assignació dels recursos d’un trimestre perquè siguin 
transferits als ajuntaments i als organismes de la Generalitat que han 
d’utilitzar-los. 

  

L’impost turístic activa nous projectes  

Gràcies als primers diners recaptats per l’impost turístic, la campanya de 
promoció turística de Catalunya per aquest estiu disposa d’un pressupost de 
2,5 milions d’euros, el triple que la de fa un any. 

Aquest any, tenint en compte el moment econòmic actual i el paper cabdal 
que està jugant el sector turístic català, s’ha considerat del tot necessari dur a 
terme una forta campanya  per donar suport a la comercialització de l’oferta 
turística de Catalunya. 

A més de la campanya, els recursos que està generant l’impost turístic 
permetran impulsar un Pla d’Internacionalització del turisme rural i de l’interior 
de Catalunya. Aquesta és una de les prioritats del Govern que a més 
s’identifica en el Pla Estratègic de Turisme.  

També vinculat a aquesta línia estratègica de potenciació del turisme interior i 
gràcies als recursos de l’impost es podrà actualitzar i ampliar la senyalització 
turística de Catalunya. Una tasca que en els últims anys no s’ha pogut 
implementar totalment per manca de recursos. Igualment es podrà determinar 
el decàleg de les rutes turístiques, ja que es tracta d’un dels principals actius 
turístics de Catalunya. 

L’impost també permetrà iniciar els treballs per determinar el procés de 
renovació dels equipaments turístics afectats per l’obsolescència. Aquestes 
actuacions van encaminades a incentivar la renovació, la qualitat i la innovació 
de la destinació catalana i d’aquesta manera atreure un sector de clients amb 
més despesa per càpita.  
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El Govern destina més de 6 milions d'euros a 
estimular la transferència tecnològica a les empreses 
 

•••• Els receptors són els sis centres tecnològics avançats de la 
xarxa TECNIO: ASCAMM, Barcelona Digital, Barcelona Media, 
CTM Manresa, CETEMMSA i Leitat 
 

•••• Les petites i mitjanes empreses són les principals beneficiàries 
de l’activitat d’aquests centres 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest dimarts destinar 
6.112.000 euros als centres tecnològics avançats de la xarxa TECNIO per 
estimular la transferència tecnològica a les empreses. Les petites i mitjanes 
empreses són les principals beneficiàries de l’activitat d’aquests centres ja que 
posteriorment incorporaran aquesta tecnologia per ser més competitives.  

Amb aquest ajut, la Generalitat vol promoure la recerca industrial i la 
transferència tecnològica com a mecanisme per fer més competitiu el teixit 
empresarial català.  

L’acord dóna suport als plans d’actuació anual dels centres tecnològics 
avançats adscrits a la xarxa TECNIO, permetent-los generar tecnologia 
diferencial a partir de la recerca. ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de 
l’Empresa adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació, serà l’encarregada 
de gestionar les ajudes, que es destinaran als centres següents: 

• Fundació Privada ASCAMM  
• Fundació Privada Barcelona Digital Centre Tecnològic  
• Fundació Barcelona Media  
• Fundació CTM Manresa Centre Tecnològic  
• Fundació CETEMMSA  
• Leitat 

 
Aquests centres TECNIO hauran de destinar el finançament acordat avui pel 
Govern a línies pròpies de recerca industrial, prototipus i projectes de 
valorització de tecnologies, actuacions destinades a la seva 
internacionalització o a proveir  serveis tecnològics a petites empreses 
industrials per tal d’incrementar-ne la capacitat innovadora, entre d’altres. 

Centres Tecnològics Avançats TECNIO 

Els Centres Tecnològics Avançats adscrits a TECNIO són centres 
pluridisciplinaris amb gran capacitat tecnològica pròpia que els permet 
gestionar grans projectes complexos per al sector productiu. Estan 
especialitzats en diversos àmbits de coneixement i aporten elements 
tecnològics diferenciadors per a l’estratègia i el posicionament competitiu del 
sector industrial. 
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El Govern fa balanç de les actuacions dutes a terme 
per pal·liar els efectes dels incendis de l’Alt Empordà 
del juliol de 2012 
 

• L’Executiu ja ha destinat 2,1 milions d’euros a través de les 
actuacions dels diversos departaments  

El consell Executiu ha fet balanç en la reunió d’aquest mati de les actuacions 
impulsades i dutes a terme pels diferents departaments de la Generalitat per 
pal·liar els efectes dels incendis de l’Alt Empordà del juliol de 2012. En total el 
Govern ha fet una aportació econòmica global de 2.192.476 �.  

 

Aquestes són les accions dels diferents departaments de la Generalitat:   

� Departament de Governació:  A banda de dur a terme la tasca de 
coordinació a través dels serveis territorials en l’assessorament als 
ajuntaments de manera coordinada amb el Consell Comarcal, ha 
atorgat ajuts per un import de 210.560� a actuacions que no s’havien 
executat en el moment de presentar la soci licitud. Els municipis 
beneficiaris dels ajuts han estat: Agullana, Avinyonet de Puigventós, 
Biure, Boadella i les Escaules, Cantallops, Capmany, Cistella, Figueres, 
La Jonquera, Llers, Pont de Molins, Terrades i Vilanant, així com el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consorci Salines Bassegoda.  

- Departament d’Agricultura: El Govern s’ha compromès a realitzar 
actuacions pel per un import de 1,8 milions d’euros. La previsió és 
executar aquests treballs en el període 2013-2014. El departament 
d’Agricultura anirà disposant de crèdits per complir amb les actuacions 
que es projectin. En aquest moment es disposa de 500.000 � per iniciar 
la primera fase de treballs que corresponen a la Generalitat i les 
propostes es troben en fase d’aprovació.  

- Departament de Territori: La seva actuació es va centrar d’una banda 
en l’oferiment d’habitatges buits a la comarca, del conjunt del Parc 
públic de la Generalitat, i de l’altra la realització d’actuacions en 
diferents carreteres afectades per l’incendi com és la substitució de la 
senyalització malmesa pel foc i la neteja de les vies, que ha suposat 
una despesa a de 28.118 �. Per la seva banda l’Agencia Catalana de 
l’Aigua que va assumir la neteja de les lleres de diferents trams de rius 
afectats per l’incendi i durant el 2013, en el marc del Programa de 
Conservació i Manteniment de lleres, té previst executar 9 actuacions 
més per un import de 80.040� 

- Departament d’Empresa i Ocupació: Va endegar una campanya de 
promoció turística per tal de promoure l’Alt Empordà com  a destinació 
pel turisme de caràcter domèstic que va tenir un cost de 18.000 euros. 
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- Departament d’Interior: Ha realitzat reunions setmanals a través dels 
servis territorials del Departament per avaluar com minimitzar i 
conscienciar juntament amb els alcaldes, el risc  en situacions 
d’emergència. 

- Departament d’Ensenyament: Va posar a disposició dels damnificats 
el gimnàs de l’Institut de Llançà i va presentar un programa de suports 
psicològic per als infants afectats pels incendis.   

- Departament de Salut: Participació del SEM en les reunions amb els 
cossos d’emergència de la Generalitat (Mossos d’Esquadra, Bombers i 
Agents Forestals) on es fa seguiments de les prediccions de possibles 
focus de conflicte en el marc de l’Infocat. 
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El Govern crea el Consell Nacional dels Infants i 
Adolescents de Catalunya per potenciar el seu dret a 
ser escoltats i tinguts en compte 
 

• L’Executiu aprova el Decret dels consells de participació territorial 
i nacional dels infants i adolescents de Catalunya 
 

• El nou òrgan té les funcions de representar els interessos dels 
infants i adolescents de Catalunya, fer propostes als organismes 
competents i opinar sobre aquelles propostes que afectin aquest 
col·lectiu 

 
• És la primera concreció després de la signatura del Pacte per a la 

Infància a Catalunya, impulsat pel Govern i subscrit per una 
setantena d’entitats, agents, institucions i partits polítics 

 

El Govern ha aprovat avui el Decret dels consells de participació territorial i 
nacional dels infants i els adolescents de Catalunya, un text que desenvolupa 
els articles 27 i 34 de la llei dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència i que potencia el dret dels nens i nenes i adolescents del nostre 
país a ser escoltats i tinguts en compte. 
 
La creació d’aquest Consell és una de les mesures incloses en el Pacte per a 
la Infància a Catalunya, que, impulsat pel Govern, va ser subscrit divendres 
passat per una setantena d’entitats, agents institucionals i partits polítics amb 
l’objectiu de situar la infància i l’adolescència en el centre de les polítiques del 
país. 
 
El Decret crea el Consell Nacional dels Infants i Adolescents (CNIAC), un 
òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació, adscrit al Departament 
de Benestar Social i Família. El CNIAC té entre les seves funcions representar 
els interessos dels infants i adolescents de Catalunya, fer propostes als 
organismes competents i opinar sobre aquelles propostes que afectin els 
infants.  
 
La nova disposició també regula la creació dels consells de participació 
territorial, que han d’impulsar els ens locals, preferentment en un àmbit 
comarcal, tot i que es preveu que també se’n puguin constituir a nivell 
municipal o supramunicipal. El seu funcionament serà regulat per l’ens local i 
els seus membres seran escollits directament pels infants i els adolescents 
que estiguin domiciliats o que es trobin eventualment al seu territori. 
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Organització del CNIAC 
 
El CNIAC estarà format per la Presidència, la Vicepresidència, el Secretariat, 
l’Assemblea i la Comissió Permanent: 
 

- Presidència: L’exerceix un infant o adolescent escollit per l’Assemblea. 
Li correspon convocar i presidir totes les sessions de l’Assemblea i la 
Comissió Permanent, a més d’ordenar el debat i representar el CNIAC. 
La persona titular del departament competent en infància i adolescència 
assisteix a les sessions de l’Assemblea en qualitat de president 
honorífic d’aquesta. 

- Vicepresidència: El CNIAC ha de tenir, almenys, una vicepresidència. 
S’exerceix durant dos anys per persones escollides de l’Assemblea i 
assisteixen la Presidència.  

- Secretariat: L’exerceix durant dos anys la persona escollida entre 
l’Assemblea. Elabora les actes de les reunions i és responsable de la 
comunicació interna i externa del CNIAC. 

- Assemblea: És l’òrgan de màxima representació del CNIAC. Estarà 
formada per un màxim de 100 membres: per la Presidència honorífica, 
la Presidència, la Vicepresidència o vicepresidències, el Secretariat i 
els vocals. Els vocals són escollits directament pels infants i 
adolescents que formen part dels consells de participació territorial. Els 
consells territorials escullen almenys un representant per comarca i la 
resta s’elegiran amb criteris de representació territorial a partir d’un 
reglament que elaborarà el Departament de Benestar Social i Família. 
Quan un membre de l’Assemblea compleixi 18 anys, cessarà en la 
següent assemblea ordinària.  

 

El Decret també preveu la creació d’una Comissió Permanent, formada per la 
Presidència, la Vicepresidència, el Secretariat i deu vocals, que executarà les 
decisions de l’Assemblea i es reunirà periòdicament cada 3 mesos; i d’una 
Secretaria Tècnica, formada per una o més persones funcionàries o laborals 
del departament competent en infància i adolescència, per tal de donar suport 
tècnic, assessorar i acompanyar els òrgans del CNIAC. 
 
Els membres del CNIAC no cobraran cap import en concepte de drets 
d’assistència, únicament se’ls abonarà, a través dels seus representants 
legalment acreditats, les despeses derivades de desplaçament. Les reunions 
hauran de ser, preferiblement, a través de videoconferència i les 
comunicacions es faran preferentment a través de mitjans electrònics. 
 
El primer CNIAC s’haurà de constituir en un màxim de 6 mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquest Decret, el qual tindrà un mandat de 2 anys.  
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Representació territorial i social àmplia 
 
La base del funcionament del CNIAC han de ser els consells d’infants que ja 
funcionen al territori. Aquesta participació cal que sigui transversal i directa en 
tots els àmbits. Els consells, tant el nacional com els territorials, han de 
garantir una participació real i democràtica i una representativitat social 
àmplia, procurant una representació proporcional de gènere i d’edats i vetllar 
per la representació d’aquells col·lectius més vulnerables: infants amb 
discapacitats, pertanyents a minories ètniques, els nois i les noies d’origen 
estranger i aquells que estan sota mesures protectores, entre altres 
possibilitats.  
 
Dret de participació  
 
El dret de tots els infants i els adolescents a ser escoltats i tinguts en compte 
constitueix un dels valors fonamentals de la Convenció de les Nacions Unides 
sobre els Drets de l’Infant. Per aquesta raó, el Comitè dels Drets de l’Infant de 
les Nacions Unides va publicar el juliol de 2009 l’Observació general número 
12, en què s’insta els governs a desenvolupar el dret de l’infant a ser escoltat 
en tots els afers que l’afectin i que les seves opinions siguin tingudes en 
compte.  
 
El document esmentat afirma que “assolir oportunitats significatives per aplicar 
l’article 12 exigeix eliminar totes les barreres jurídiques, polítiques, 
econòmiques, socials i culturals que actualment impedeixen que els infants 
tinguin l’oportunitat de ser escoltats i que puguin participar en tots els 
assumptes que els afecten. Això requereix una preparació per qüestionar els 
supòsits sobre les capacitats dels infants i per fomentar el desenvolupament 
d’entorns en què puguin construir i demostrar les seves capacitats. També 
requereix el compromís de proporcionar recursos i formació”. 
 
D’acord amb les consideracions anteriors, la participació dels infants i els 
adolescents en els afers públics s’ha de considerar un dret perquè ho permet 
una lectura integradora de la Convenció dels Drets de l’Infant de les Nacions 
Unides de 1989 i dels articles 17 i 29 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
Aquesta participació s’ha d’orientar al desenvolupament d’una personalitat 
encara en formació i amb una capacitat jurídica limitada, tal com estableix 
l’article 17 de l’Estatut. 
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El Govern destina 900.000 euros a les actuacions 
d’emergència efectuades per les riuades a l’Alt 
Pirineu, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà 
 

• El Departament de Governació i Relacions Institucionals 
canalitzarà de manera urgent aquesta transferència als ens locals, 
d’acord amb la normativa general de subvencions i amb un 
procediment àgil  

 

El Govern ha aprovat avui habilitar una partida de 900.000 euros per atendre 
el finançament de les despeses derivades de les actuacions d’emergència 
realitzades pels ens locals afectats a l’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars 
Sobirà, com a conseqüència de les pluges torrencials i les riuades del dia 18 
de juny d’enguany. 

El Departament de Governació canalitzarà aquesta transferència als ens 
locals d’acord amb la normativa general de subvencions i amb un procediment 
àgil que permeti que els ajuts arribin amb rapidesa, atenent la singularitat de 
les circumstàncies i la necessitat de retornar la situació a la normalitat. La 
distribució d’aquests fons es durà a terme de manera urgent amb bestreta del 
100%, prèvia sol·licitud dels ens locals afectats.  

Les pluges torrencials i riuades van danyar greument infraestructures i serveis 
públics a la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà i es van haver 
d’adoptar mesures urgents de contenció, pal·liatives i reparadores per al 
restabliment de la normalitat en les zones sinistrades. Per aquesta raó, el 
Govern considera necessari adoptar de manera urgent les línies d’actuació 
necessàries per fer front a les despeses derivades de les actuacions 
d’emergència realitzades pels ens locals afectats.  

La partida on s’han transferit els 900.000 euros és la corresponent a “Ajuts 
danys catastròfics i actuacions urgents” i excepcionalment es pot ampliar 
l’àmbit territorial d’aquests fons a altres ens locals que hagin realitzat 
despeses per a actuacions d’emergència per destrosses derivades d’episodis 
de pluges torrencials produïdes als mesos de juny i juliol de 2013, mitjançant 
resolució de la Direcció General d’Administració Local. 
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El Govern adapta el títol d'administració de sistemes 
informàtics en xarxa 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 superior d'administració de sistemes informàtics en xarxa, 
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 Llei orgànica 
d’educació (LOE) i també se n’ha ampliat els continguts.  
 
Aquest títol està desenvolupat d’acord amb el catàleg de qualificacions 
professionals de Catalunya, que permet la integració dels sistemes educatiu i 
laboral en la formació professional. 
 
El nou currículum amplia els continguts relacionats amb l’assegurament de la 
funcionalitat i rendibilitat del sistema informàtic; les tasques de tractament i 
transferència de dades i informació; la teleoperació; l’assistència tècnica 
remota; l’assistència en línia i els telecentres, així com la seguretat dels 
sistemes i la custòdia de dades.  
 
D’aquesta manera, dóna resposta a les necessitats del sector, atès que la 
petita i mitjana empresa demana cada cop major estabilitat i seguretat en els 
sistemes de gestió, i que la intervenció en sistemes informàtics destinats al 
control de la producció en el sector industrial està adquirint molta importància. 
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El Govern aprova el nou Decret per a les Societats 
Agràries de Transformació (SAT) per simplificar la 
normativa i agilitzar la gestió en els tràmits registrals 

 
• La nova regulació  també preveu la implantació progressiva de l’ús 

dels mitjans electrònics en les comunicacions i els tràmits amb les 
SAT 
 

 
El Govern ha aprovat avui el nou Decret sobre les societats agràries de 
transformació (SAT) de Catalunya, que estableix les adaptacions necessàries 
per millorar el funcionament d’aquestes societats, per millorar-ne la qualitat i 
per fer més àgil el Registre de les SAT. 
 
En aquest sentit, la nova regulació flexibilitza alguns requeriments, té en 
compte la base familiar de moltes SAT, completa el contingut mínim dels 
estatuts i estableix la documentació que les SAT i les associacions de SAT 
han de remetre periòdicament al Registre, adaptant-la a l’objectiu de 
simplificació administrativa.  
 
A través d’aquest Decret també es preveu la implantació progressiva de l’ús 
dels mitjans electrònics, sempre que sigui possible, en les comunicacions i els 
tràmits amb les SAT.  
 
Les societats agràries de transformació (SAT) són societats civils de finalitat 
econòmica social que, en benefici dels seus socis, tenen per objecte la 
producció, la transformació i la comercialització de productes agrícoles, 
ramaders o forestals, la realització de millores en el medi rural, la promoció i el 
desenvolupament rurals i agraris i la prestació de serveis comuns que 
serveixin a aquelles finalitats. Les SAT constitueixen una modalitat associativa 
pròpia del sector agroalimentari i tenen una notable presència a Catalunya. 
 
Al llarg dels anys s’han produït molts canvis al seu entorn i s’ha acumulat 
molta experiència sobre el seu funcionament. Tot i que moltes de les 
disposicions anteriors han demostrat la seva eficàcia des dels anys vuitanta, 
s’ha considerat convenient aprovar un nou Decret que contingui en una sola 
norma tot el que fa referència a la regulació de les SAT i del Registre de 
societats agràries de transformació de Catalunya. 
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El Govern aprova els Estatuts de l’Agència Catalana 
de Patrimoni Cultural 

• L’objectiu de l’Agència és agilitzar la gestió i millorar la qualitat de 
les intervencions en el patrimoni cultural  
 

• S’establiran plans perquè els catalans coneguin millor el seu 
patrimoni, per incrementar el nombre de visitants, millorar la 
restauració i rehabilitació, integrar els monuments en el seu 
entorn, cercar patrocinis, i permetre que els museus i monuments 
puguin tenir ingressos propis per reinvertir-los en el propi 
patrimoni 
 

El Govern ha aprovat avui els Estatuts de l’Agència Catalana de Patrimoni 
Cultural. L’Agència neix per a gestionar de manera més àgil el patrimoni i per 
poder fer les polítiques que permetin potenciar el coneixement dels nostres 
museus, monuments i jaciments, tant entre els propis catalans com a 
l’exterior.  

Catalunya compta avui amb 114 museus registrats que s’ubiquen en 35 de les 
41 comarques. D’ells, 7 reben més d’un milió de visitants, i quatre col·leccions 
estan entre les més visitades del món. Són la Sagrada Família, la Casa Batlló, 
la Casa Milà i el Pavelló Mies Van Der Rohe.  

Hi ha 37.982 monuments declarats, dels quals 97 han estat declarats 
patrimoni de la Humanitat per la Unesco, i 2.248 han estat reconeguts per la 
Generalitat com a Béns Culturals d’Interès Nacional. Al país hi ha, a més, 
13.250 jaciments, entre arqueològics, paleontològics i subaquàtics.  

 

Objectius 

L’objectiu de l’Agència és agilitzar la gestió de tot aquest patrimoni i superar 
les llargues tramitacions que alenteixen l’aplicació de noves iniciatives. 
S’establiran plans conjunts d’actuació per a incrementar el nombre de 
visitants, per integrar els monuments en el seu entorn territorial, per millorar el 
seu manteniment i restauració, per cercar patrocinis empresarials per a cada 
monument, i per permetre que aquests monuments puguin tenir ingressos 
propis per tal de reinvertir-los en ells mateixos, cosa que ara no poden fer.  

Per aconseguir aquest objectius, es treballaran en els següents eixos:  

• Promoció turística unificada dels monuments, museus i jaciments 
catalans  

• Restauració del patrimoni propi i del de tercers a través del Centre de 
Restauració de Béns Mobles de Catalunya 

• Acció educativa 
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• Acció cultural 
 

• Acció cívica 
• Polítiques unificades per a l’increment de visitants 
• Generació de recursos i reinversió en el patrimoni 
• Cerca de patrocinis 

 

Centres adscrits a l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural 

L’Agència tindrà adscrits 7 equipaments  i 38 monuments. Els equipaments 
adscrits són:  

• Museu d’Història de Catalunya 
• Museu d’Arqueologia de Catalunya 
• Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya 
• Museu d’Art de Girona 
• Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona 
• Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya 
• Centre de Recerca Pedret 

 

Els 38 equipaments adscrits són: la Cartoixa Escaladei; la Casa-museu Prat 
de la Riba; la Casa-museu Rafael Casanovas; els castells de Cardona, 
Claramunt, Miravet, Calonge i de la Granada del Penedès; el castell-monestir 
d’Escornalbou; els convents de St. Francesc de Montblanc i St. Bartomeu de 
Bellpuig; els monestirs de Vilabertran, Santes Creus, St. Pere de Rodes, St. 
Pere de Galligants; Torre Manresana; els jaciments de Castellet de Banyoles, 
Castell de Palamós, Empúries, Olèrdola, Ullastret; Necròpolis, Fòrum i Teatre 
de Tarragona; les vil·les romanes dels Munts i Centcelles; l’ Arc de Barà; la 
Torre dels Escipions, la Torre Carles V, els museus Colònia Sedó i Ciment 
Asland, la Farga Palau, el Palau Moja, el monestir de Sant Pere de Portella, la 
Roca dels Moros del Cogull, els jaciments del Coll del Moro, el Molí d’Espígol i 
el centre-magatzem del MNAT. 

L’Agència Catalana de Patrimoni Cultural es va crear per la Llei 7/2011, de 27 
de juliol, de mesures fiscals i financeres. A partir d’avui, amb l’aprovació dels 
estatuts de l’Agència per part del Govern, aquesta entitat inicia la seva posada 
en funcionament.  
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El Govern porta al Constitucional el sistema 
comunitari de gestió i auditoria ambientals perquè 
vulnera les competències de la Generalitat en aquesta 
matèria 
 

• Un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries conclou que 
diversos articles del Reial decret sobre el sistema comunitari de 
gestió i auditoria ambientals (EMAS) vulneren les competències de 
la Generalitat assumides a l’Estatut  

 
El Govern de la Generalitat ha acordat avui plantejar un conflicte positiu de 
competència davant el Tribunal Constitucional contra el Reial decret 239/2013, 
sobre la participació voluntària d’organitzacions en el sistema comunitari de 
gestió i auditoria ambientals (EMAS).  
 
El Govern ja havia formulat un requeriment d'incompetència al Govern de 
l'Estat en relació amb aquest Reial decret per estimar que envaeix 
competències que havia assumit la Generalitat de Catalunya en matèria de 
medi ambient. Aquest requeriment va ser rebutjat pel Consell de Ministres el 5 
de juliol passat. El mes passat, la Generalitat va sol·licitar també al Consell de 
Garanties Estatutàries un dictamen previ a la interposició d’un possible recurs 
d’inconstitucionalitat. Ara, aquest organisme ha emès un dictamen que 
conclou, per unanimitat, que diversos articles del Reial decret vulneren les 
competències de la Generalitat assumides en l'article 144 de l'Estatut.  
 
El decret recorregut té com a objectiu incorporar les novetats que es deriven 
del sistema europeu de gestió i auditoria i el règim jurídic d’actuació i 
supervisió dels verificadors mediambientals. Dins del primer objectiu, la 
confusa redacció d’alguns articles que regulen els efectes de la presentació 
defectuosa de la documentació així com l’òrgan de l’Estat que ha de resoldre 
les sol·licituds i els efectes de la falta de resolució i notificació de la inscripció, 
planteja dubtes sobre quina és l’Administració que n’ha d’establir el 
procediment. Pel que fa al segon objectiu, d’altres articles disposen que 
l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) sigui l’únic organisme nacional que 
pugui acreditar verificadors ambientals.  
 
El procediment d’inscripció en el Registre EMAS i la funció d’acreditació de 
verificadors mediambientals que es reserven a l’ENAC són funcions 
executives que s’emmarquen en la matèria competencial de medi ambient. 
Per tant, totes dues regulacions podrien comportar la vulneració de la 
competència de la Generalitat en aquesta matèria, d’acord amb el que disposa 
l’art. 144 de l’Estatut. Pel que fa a la reserva a l’ENAC de la facultat d’acreditar 
de verificadors mediambientals també podria comportar la vulneració de la 
doctrina del Tribunal Constitucional, reconeguda a través d’una sentència de 
l’any 2005, que analitza un conflicte anàleg també plantejat per la Generalitat, 
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i que admet que aquesta funció es tracta d’una competència executiva que 
correspon a la Generalitat.   
 
Atesa la remissió que el Reial decret fa a un altre reial decret de l’any 2010,  
cal tenir present que el Consell de Garanties Estatutàries ja va dictaminar que 
diversos preceptes d’aquell Reial decret vulneraven l’ordre constitucional i 
estatutari de competències, per la qual cosa el Govern de la Generalitat va 
plantejar un conflicte positiu de competències que encara es troba pendent de 
resolució pel Tribunal Constitucional. 
 
L’EMAS és un sistema voluntari de gestió ambiental que promou la millora 
contínua del comportament ambiental de les organitzacions. A Catalunya, 
l’organisme competent per atorgar-lo és la Direcció General de Qualitat 
Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat. L'organització que es 
vol adherir al sistema EMAS ha de verificar el seu sistema amb un verificador 
acreditat i presentar la seva sol·licitud d'adhesió. Ara per ara, els verificadors 
només s’estan podent acreditar a través d’ENAC, tot i que la intenció de la 
Generalitat és crear la seva pròpia entitat d’acreditació. 
 
A Catalunya hi ha 296 organitzacions registrades EMAS. Aquesta xifra 
representa al voltant d’un terç del total de registres de tot l’Estat espanyol. 
Catalunya estaria entre els tres primers països de la Unió Europea en 
registres EMAS per milió d’habitants. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern subscriu diferents acords a l’Uruguai vinculats amb la gestió 
ambiental i el desenvolupament sostenible 
 
El Govern ha aprovat avui subscriure tres protocols de col·laboració amb la 
Intendència de Canelones, la Intendència de San José i la Intendència de 
Montevideo, a l’Uruguai, per impulsar actuacions en l’àmbit de cooperació 
tècnica, científica i innovació tecnològica en diverses àrees vinculades amb la 
gestió ambiental i el desenvolupament estratègic i sostenible dels recursos 
naturals. La signatura es farà a través del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
Les Intendències de Canelones, de San José i de Montevideo són uns 
departaments exposats a un elevat impacte ambiental i, per a la seva 
mitigació, han elaborat un Pla departamental global que requereix, per assolir-
ho, la participació de socis estratègics de referència per atendre amb un major 
coneixement i oportunitat les seves exigències. És per això que han demanat 
la col·laboració i l’expertesa de la Generalitat en aquest àmbit. 
 
En la mesura que els objectius i les iniciatives de les intendències esmentades 
concorden plenament amb els interessos i objectius en l’àmbit de la protecció 
del medi ambient i el desenvolupament sostenible del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, és oportú aprofundir en les relacions institucionals, científiques, 
tècniques i econòmiques, amb la finalitat de sumar esforços per establir 
camins d’actuació que afavoreixin l’assoliment dels objectius coincidents. 
 
El Govern amplia els mitjans transferits al Conselh Generau d’Aran en 
matèria de sanitat 

El Govern ha aprovat avui el Decret d’ampliació dels mitjans transferits per la 
Generalitat al Conselh Generau d’Aran en matèria de sanitat. Aquest decret 
dóna compliment a l’acord adoptat pel Ple de la Comissió Govern de la 
Generalitat-Conselh Generau d’Aran el desembre de 2012, per tal 
d’incorporar-hi l’import corresponent al finançament de la unitat sociosanitària 
gestionada per l’Aran Salut. 
 
Així, l’aportació econòmica de la Generalitat per al finançament de la unitat 
sociosanitària gestionada per l’Aran Salut, s’amplia en 453.945 euros anuals. 
La unitat compta amb 10 llits de mitjana estada polivalent per a pacients 
sociosanitaris. 
 
El Decret que avui aprova el Govern amplia la dotació econòmica del Decret 
354/2001, de 18 de desembre, de transferència de competències de la 
Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d’Aran en matèria de sanitat, 
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mitjançant el qual es van traspassar diverses funcions en matèria de sanitat, 
entre elles la gestió de l’atenció sociosanitària.  
 
El Govern adequa les mesures de contenció econòmica en les despeses 
del personal al servei de l’Administració de justícia 
 
El Consell Executiu ha aprovat avui un acord per adequar les mesures de 
contenció econòmica de les despeses del personal al servei de l’Administració 
de justícia per a l’exercici pressupostari 2013. 
 
L’Acord, que té el seu origen en la situació pressupostària actual de la 
Generalitat de Catalunya, estableix l’adequació retributiva equivalent a  
l’import d’una paga extraordinària i paga addicional o equivalent. Aquesta 
mesura serà aplicada distributivament durant els mesos de juny a desembre 
de 2013. 
 
Resta exempt d’aquest Acord el personal al servei de l’Administració de 
justícia amb retribucions anuals iguals o inferiors a dues vegades el salari 
mínim interprofessional.  
 
 


