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El Govern impulsa l’Avantprojecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives per 
afavorir el creixement econòmic i l’ocupació 

 
• Amb la nova llei es reduiran al màxim les traves per obrir un 

establiment públic o per celebrar un espectacle, respectant 
sempre la convivència de les persones 

 
• El text també vol garantir la qualitat, l’increment de la llibertat 

d’elecció dels consumidors i usuaris, la innovació i la 
competitivitat, i l’obtenció de noves oportunitats de negoci 

 
El Govern ha aprovat avui l’inici de la tramitació de l’Avantprojecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives, que ha 
d’afavorir el creixement econòmic i l’ocupació, la qualitat, l’increment de la 
llibertat d’elecció dels consumidors i usuaris, la innovació i la competitivitat, i 
l’obtenció de noves oportunitats de negoci. 
 
L’eix fonamental de la nova regulació és l’obligació per a l’Administració 
d’establir un procediment àgil que redueixi al màxim les traves que puguin 
dificultar o condicionar excessivament la celebració d’espectacles o activitats 
recreatives o l’obertura d’un establiment públic, respectant sempre la 
convivència de les persones. 
 
D’acord amb això, la nova llei es fonamentarà en tres pilars bàsics: 
 

1) Major autonomia per al ciutadà, que significa la substitució del fins ara 
preferent règim d’autorització administrativa, per a l’obertura 
d’establiments públics i per a la realització d’activitats d’espectacles i 
recreatives, pel procediment de comunicació prèvia que esdevé el 
règim general. El règim d’autorització administrativa queda limitat a 
supòsits concrets, especialment previstos i que comportin situacions de 
risc important. 

2) Garantir les condicions de seguretat dels espectacles, activitats i 
establiments inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei. 

3) Aconseguir, en tot cas, la qualitat dels serveis que es prestin. 
 
Tot i el protagonisme del ciutadà, el principi de seguretat jurídica determina 
que l’Administració no pugui quedar al marge dels procediments que regula 
aquesta llei, sinó que haurà d’intervenir comprovant les actuacions dels titulars 
i/o organitzadors, però sense limitar la lliure iniciativa de l'activitat empresarial. 
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El Govern aprova la memòria preliminar per tramitar la 
llei de creació de tres nous impostos mediambientals 
 

• Els nous tributs gravaran les emissions contaminants que 
produeix l’aviació comercial; la producció termonuclear d’energia 
elèctrica i l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
 

• Amb aquests tres nous impostos, el Govern preveu recaptar uns 
50 milions d’euros l’any 
 

• Les noves figures tributàries segueixen les recomanacions 
europees en matèria de sostenibilitat  

 
El Govern ha acordat avui aprovar la Memòria preliminar a l’inici de la 
tramitació de l’avantprojecte de llei de creació de determinats impostos 
mediambientals, que incorpora tres nous tributs: l’impost sobre les emissions 
contaminants que produeix l’aviació comercial, l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica i l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules 
a l’atmosfera. Es tracta de tributs que ja funcionen en altres comunitats 
autònomes de l'Estat o en països europeus amb més tradició en fiscalitat 
verda.  
 
Els ingressos addicionals que generin aquests nous impostos permetran 
finançar, en part, inversions públiques orientades a la millora de l'entorn. Així 
també es pretenen incentivar conductes més respectuoses amb el medi 
ambient, en línia amb les recomanacions de la Unió Europea. 
 
Recaptació estimada de 50 milions d’euros 
 
La memòria preliminar aprovada avui, requisit obligatori per a la tramitació de 
qualsevol iniciativa legislativa que proposin els departaments, descriu els trets 
bàsics de les figures fiscals proposades.  
 
En el cas de l'impost sobre les emissions de l'aviació comercial, es tracta d'un 
tribut que hauran de satisfer les companyies aèries (o els titulars de les 
aeronaus) i que ja s'aplica a països europeus com ara França, Alemanya i el 
Regne Unit. La seva recaptació anual aproximada a Catalunya seria de 3,6 
milions d’euros. 
 
Pel que fa a l'impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica, 
gravarà l'impacte i eventual dany (incidència, alteració o risc de degeneració) 
en el medi ambient derivats de l'activitat de producció termonuclear d'energia 
elèctrica. L'hauran de satisfer les persones que realitzin aquesta activitat, i la 
base imposable serà la quantitat bruta d'electricitat produïda. La Comunitat 
Valenciana acaba d'implantar aquesta figura impositiva, que a Catalunya 
generaria uns ingressos anuals estimats de 43 milions d’euros. 
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Finalment, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l’atmosfera grava 
les emissions de certes substàncies generades per determinades 
instal·lacions industrials i de combustió, i l'hauran de pagar els subjectes que 
realitzen l'activitat que genera les substàncies contaminants. Castella la 
Manxa, Aragó, Galícia, Andalusia, Múrcia i la Comunitat Valenciana ja 
apliquen impostos similars, i s'estima que a Catalunya generarà una 
recaptació anual de 2,76 milions d’euros. 
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El Govern analitza l’informe del grup de treball sobre 
el fracking, que conclou que aquesta tècnica és “poc 
recomanable” 

 
• El document també assenyala que el baix interès per als 

interessos energètics del país no justifica els costos socials locals 
que podrien produir-se 

 
El Govern ha rebut l’Informe del grup de treball sobre l’extracció d’hidrocarburs 
per fractura hidràulica, document que ha de proporcionar a l’Executiu tota la 
informació necessària i contribuir a establir un criteri homogeni a l’hora de 
prendre decisions sobre aquesta tècnica.  
 
D’acord amb totes les dades recopilades, l’informe conclou que és “poc 
recomanable”, amb la tecnologia actual, que s’impulsin iniciatives per a 
l’explotació d’hidrocarburs no convencionals per fracturació hidràulica a 
Catalunya, i també assenyala que el baix interès per als interessos energètics 
del país no justifica els costos socials locals que podrien produir-se. 
 
En primer lloc, el document determina que Catalunya no disposa de recursos 
naturals que facin viable l’explotació del gas de roca mare. Segons la 
informació disponible, l’única formació geològica que seria homogènia amb les 
que s’exploten a la resta del món està ubicada als Pirineus i la seva extensió, 
potència i contingut de matèria orgànica són clarament inferiors a aquells que 
en garantirien la viabilitat. 
 
Per això, el document descarta el gas de roca mare com una font potencial 
d’energia autòctona i recomana mantenir l’aposta per les polítiques d’estalvi i 
eficiència energètica i per les energies renovables com a eixos de la política 
energètica del país.   
 
D’altra banda, i davant una eventual sol·licitud de permís d’investigació, 
l’informe detalla exhaustivament els continguts que hauria de tenir l’estudi 
d’impacte ambiental d’aquest tipus de projectes, per tal de garantir el 
compliment de tots els requisits ambientals i de protecció de la salut.  
 
A més, es proposa que aquestes activitats d’exploració i d’investigació 
d’hidrocarburs –no d’explotació- s’incorporin a l’annex 1.2.a de la Llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats, que enumera les activitats 
sotmeses al règim de llicència ambiental.  
 
Finalment, l’estudi també adverteix dels desequilibris que genera l’actual marc 
competencial, i recomana plantejar les accions pertinents per dotar la 
Generalitat d’un paper més determinant en la legislació, l’autorització i el 
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control de l’exploració, la investigació i l’explotació d’hidrocarburs no 
convencionals del subsòl català. 
 
La proliferació de l’ús de la fracturació hidràulica arreu del món i la manca de 
regulació i de coneixements dels seus impactes sobre el medi natural i la 
societat van conduir el Govern a encarregar aquest informe.  
 
L’estudi, coordinat per la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, ha estat 
elaborat per tècnics de les direccions generals d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial; de Qualitat Ambiental; d’Indústria; de Polítiques Ambientals; 
d’Administració Local; de Medi Natural i Biodiversitat; de Desenvolupament 
Rural; de Coordinació Interdepartamental, l’Institut Català d’Energia (ICAEN), 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Institut Geològic de Catalunya. 



 

�

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

 

7

El Govern facilita l’obertura d’establiments d’òptica 
simplificant el procediment d’autorització sanitària  
 

• Se suprimeix l'autorització prèvia del projecte de creació, 
modificació o trasllat de l'establiment, amb la qual cosa es podrà 
reduir el termini per obrir una nova òptica com a mínim en dos 
mesos 
 

• En el cas de l'autorització d'obertura d'un nou establiment, s'ha 
passat d'haver de presentar catorze documents a només dos, amb 
un estalvi econòmic per al sector d’uns 200.000 euros anuals 
 

• Aquesta modificació s'emmarca en el pla per a la implantació de la 
Finestreta Única Empresarial de la Generalitat 
 

• A Catalunya hi ha autoritzats 1.380 establiments d'òptica 
distribuïts arreu del territori 

 
El Govern ha aprovat avui simplificar els procediments administratius 
relacionats amb l'autorització sanitària dels establiments d'òptica i de les 
seccions d'òptica de les oficines de farmàcia, amb la finalitat de facilitar 
l’obertura i funcionament de nous establiments, així com la implementació de 
modificacions en els ja autoritzats. La modificació s'emmarca en el pla per a la 
implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) de la Generalitat de 
Catalunya, que té per objectiu impulsar la millora i la simplificació dels tràmits 
que afecten l’activitat empresarial.  
 
Els canvis que s'han introduït en el Decret 126/2003 comporten la supressió 
de l'autorització prèvia del projecte de creació, modificació o trasllat de 
l'establiment, segons correspongui. En suprimir aquesta autorització prèvia, 
s'ha estimat que el termini per obrir un nou establiment d'òptica, ja sigui nou o 
per trasllat d'un d’existent, es podrà reduir, com a mínim, en dos mesos, i per 
tant es podrà posar en funcionament poques setmanes després d'haver 
presentat la sol·licitud corresponent. 
 
També s'ha reduït de manera molt significativa el nombre de documents que 
s'han d’adjuntar a les sol·licituds, que, en part, s'han substituït per 
declaracions responsables integrades en els mateixos formularis de sol·licitud. 
Així, en el cas de l'autorització d'obertura d'un nou establiment, s'ha passat 
d'haver de presentar catorze documents a només dos. Aquestes modificacions 
suposaran un estalvi econòmic per al sector d’uns 200.000 euros anuals. 
 
A Catalunya, hi ha autoritzats 1.380 establiments d'òptica distribuïts arreu del 
territori, al capdavant dels quals hi exerceix un diplomat/ada en òptica i 
optometria i que és el seu responsable sanitari, la qual cosa garanteix la salut 
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ocular dels ciutadans que requereixin la correcció de la seva agudesa visual, 
ja sigui mitjançant ulleres o lents de contacte graduades i adaptades a les 
seves necessitats. 
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El Govern demana dictamen al CGE sobre la llei 
estatal per a la millora del funcionament de la cadena 
alimentària per vulneració de competències 

• La nova llei atorga a l’Agència estatal d’Informació i Control 
Alimentaris funcions de control sobre els productes de la cadena 
alimentària i la seva traçabilitat, malgrat que són atribucions de la 
Generalitat 

 

El Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el 
preceptiu dictamen previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la llei estatal de mesures per a la millora del funcionament de la cadena 
alimentària. 

Concretament, el Govern considera que la llei, en la seva disposició addicional 
primera, vulnera les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria 
d’agricultura, ramaderia i pesca i de promoció i defensa de la competència.  

La llei estatal té com a finalitat resoldre les situacions de manca de 
transparència en la formació dels preus, així com les pràctiques comercials 
potencialment deslleials i contràries a la competència generades per les 
asimetries entre els diferents agents que operen en el sector alimentari.  

Per fer-ho, la llei crea l’Agència d’Informació i Control Alimentaris com a 
organisme autònom al qual atribueix no només funcions d’informació i control 
dels mercats oleícoles i làctics, sinó també el control del compliment de les 
mesures previstes per la mateixa llei.  

Així, en la nova llei hi ha certes prescripcions que podrien afectar les 
competències de la Generalitat atès que, entre altres consideracions, en 
atribuir a l’Agència funcions de control referides a presa de mostres, 
comprovació de denúncies, instrucció i proposta de resolució d’expedients 
sancionadors per incompliments de les obligacions previstes a la llei, està 
assignant a un òrgan estatal funcions executives que incideixen en les 
competències que en els àmbits d’agricultura i de defensa de la competència 
atribueix a la Generalitat l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Aquesta possible 
vulneració es posa en relleu quan atribueix a l’Agència funcions de control 
sobre els productes de la cadena alimentària i la seva traçabilitat, malgrat que 
són funcions de la Generalitat. 

L’Estat també podria incórrer en vulneració de competències en atribuir a 
aquesta mateixa Agència les funcions d’instrucció d’ofici d’expedients 
sancionadors. 
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El Govern millora la protecció de les víctimes de tràfic 
d’éssers humans amb l’aprovació d’un protocol 
d’actuació específic 

 
• El Protocol estableix les pautes d’actuació per detectar, identificar, 

assistir i protegir les víctimes i coordina l’actuació entre les 
institucions catalanes implicades 

 
• Preveu una atenció especial a les víctimes estrangeres i els 

menors 
 
El Govern ha donat llum verd a la signatura d’un protocol de protecció de les 
víctimes de tràfic d’éssers humans a Catalunya que permetrà coordinar 
l’actuació entre les institucions catalanes implicades. Amb aquest document 
es millorarà la detecció, la identificació i la protecció de totes les persones que 
es trobin a Catalunya que puguin ser víctimes del delicte de tràfic de 
persones, sense cap discriminació per raó de sexe, edat, nacionalitat o 
situació administrativa, i amb una atenció especial per a les víctimes 
estrangeres i els menors. 
 
Així, el Protocol estableix que es tingui una atenció especial quan la víctima 
sigui menor d’edat o estrangera en situació administrativa irregular o es trobi 
en situació vulnerable, com, per exemple, en estat de gestació, salut 
deteriorada o discapacitat, per evitar la doble victimització. A més, també 
preveu que des de les institucions, administracions i entitats s’ajudi la víctima 
a col·laborar en els processos penals.  
 
En el Protocol, que se signarà properament, hi participaran la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Delegació del Govern a Catalunya, la 
Fiscalia Superior de Catalunya, el Consell General del Poder Judicial, el 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, el Col·legi de Psicòlegs de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
Prevenció, conscienciació i informació a la població 
 
El Protocol d’actuació posa un èmfasi especial en la fase preventiva -a través 
de mesures de prevenció, conscienciació i informació a la població- i en la 
fase de recuperació i reparació a la víctima.  
 
Per això, el Protocol potencia els recursos assistencials de caire psicològic, 
sanitari, sociolaboral, de suport jurídic, entre altres, per contribuir a la 
reinserció social d’aquest tipus de víctimes.  
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Altres Acords del Govern 

El Govern impulsa obres de reparació a la C-13 a Rialp  

 
El Govern ha impulsat avui les obres de reconstrucció de la C-13, al seu pas 
pel terme municipal de Rialp. En concret, els treballs que es duran a terme 
consistiran en l’estabilització d’un talús i la reparació de la carretera, afectada 
per les riuades que va patir la comarca del Pallars Sobirà el 18 de juny passat. 
Aquesta obra compta amb un pressupost de 500.000 euros i tindrà un termini 
d’execució de tres mesos. 
 
L’increment del cabal del riu Noguera Pallaresa va provocar la 
desestabilització del talús i va afectar la carretera. Un cop el nivell de l’aigua 
ha baixat de manera suficient, poden començar els treballs, que consistiran en 
la construcció de murs d’escullera formigonada i la reconstrucció del talús, que 
té una alçada de 18 metres sobre el riu i una longitud de 80 metres i se situa 
en la intersecció de Surp, Escàs i Caregue.  
 
L’actuació es completarà amb l’execució d’un paviment nou a la carretera, la 
instal·lació de barrera de seguretat i la senyalització vertical i horitzontal.  
 
El Govern aprova les comissions de les loteries Supertoc i Binjocs�

El Govern ha aprovat avui les comissions que percebrà l'empresa 
adjudicatària del servei d'organització i desenvolupament estratègic i 
tecnològic de les loteries Supertoc i Binjocs, en compliment de la normativa 
reguladora del joc a Catalunya. La Llei 5/1986, de creació de l'Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes, estableix que correspon al Govern fixar les 
comissions que han de percebre les persones o entitats col·laboradores en la 
distribució i operació dels elements materials del joc.�
 �
L'adjudicació del servei, que tornarà a assumir l'empresa CIRSA Interactive 
Corporation, té una durada de quatre anys ampliable a dos anys més. L'import 
de les comissions s'ajusta als límits establerts en els plecs de contractació.�
 �
Binjocs és una modalitat de joc de loteria que es juga a les sales de bingo, 
salons de joc i casinos de Catalunya, a través d’un terminal que emet bitllets 
en format electrònic reproduïts a la pantalla. L’objectiu del joc és completar en 
el bitllet determinats patrons, a partir de la seqüència de números que resultin 
de la celebració d’un sorteig. �
 �
El SuperToc és una modalitat de joc de loteria que es juga a les sales de 
bingo de Catalunya. El jugador adquireix, a la mateixa sala, un bitllet amb 15 
números diferents entre l'1 i el 90 i ha d'aconseguir completar el bitllet amb la 
seqüència de números del sorteig abans que cap altre participant.  
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Marge d’explotació 
Loteria Supertoc Percentatge de comissió 

 Fins a 6 milions euros       9,50 % 

De 6 a 10 milions d’euros      10,50 % 

A partir de 10 milions d’euros       10,00 % 

�

Marge d’explotació  
Loteria Binjocs Percentatge de comissió 

Fins a 8 milions d’euros     21,75 % 

Pels següents 2 milions euros     23,75 % 

Pels següents 2 milions euros     20,00 % 

A partir de 12 milions euros     19,60 % 
 
 
El Govern aprova el decret que regula els Premis Nacionals de 
Comunicació  

 
El Govern ha aprovat avui el decret que regula els Premis Nacionals de 
Comunicació de la Generalitat, que inclouen les modalitats de Radiodifusió; 
Televisió; Premsa; Mitjans d’arrel digital; Publicitat i Comunicació de 
proximitat. 

Amb el nou decret desapareix la modalitat de Telecomunicacions d’aquests 
guardons. L’experiència ha demostrat que els mitjans de comunicació i les 
telecomunicacions, malgrat les innegables connexions, són dues realitats molt 
diferenciades per ser encabides en una mateixa convocatòria de premis.  

Des de la seva creació, els Premis Nacionals de Radiodifusió, Televisió, 
Internet, Premsa, Comunicació de proximitat i Publicitat s’han atorgat, de 
forma gairebé sistemàtica, als continguts i als creadors de continguts, fent-se 
palès en totes les edicions que el Premi Nacional de Telecomunicacions, pel 
seu caràcter més tecnològic, hi tenia un difícil encaix. 

El nou decret també modifica la denominació del Premi Nacional d’Internet, 
que a partir de la propera convocatòria rebrà el nom de Premi Nacional de 
Mitjans d’arrel digital. D’aquesta manera, queda molt més clar que el seu 
objecte no fa referència a les iniciatives empresarials sinó als mitjans de 
comunicació que utilitzen Internet com a mitjà de difusió.   
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L'objectiu dels guardons és atorgar un reconeixement a les aportacions més 
rellevants en el camp de la comunicació i les telecomunicacions a Catalunya o 
en llengua catalana, tant si han estat realitzades per professionals com per 
qualsevol entitat pública o privada.  

El 2000 es va constituir el Premi Nacional d'Internet per la importància creixent 
d'aquest sector. En l’edició de 2008 es van atorgar per primer cop els premis 
corresponents a les categories de Premsa, Comunicació de proximitat i 
Publicitat. 

Els Premis van ser creats l'any 1999 amb motiu dels 75 anys del naixement de 
la primera emissió regular de ràdio a Catalunya. 
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NOMENAMENTS 

 
Ramon Carbonell Santacana, nou president del Consell Social de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
 
El Govern ha acordat nomenar Ramon Carbonell Santacana com a nou 
president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) en substitució de Joaquim Boixareu, que no renova el seu mandat 
de quatre anys a petició pròpia. Joaquim Boixareu, que ha estat president 
del Consell Social des de juliol de 2008, ha sol·licitat el seu relleu un cop 
finalitzat el seu mandat per poder dedicar-se prioritàriament a la seva 
tasca empresarial. 

Ramon Carbonell (Terrassa, 1967) és enginyer industrial per la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) i MBA per ESADE Business School. 
Actualment, Carbonell, que ja era membre del Consell Social de la UPC, 
és vicepresident de Copcisa Corp, grup d'empreses amb una sòlida 
presència en construcció, serveis, concessions i energia; president 
d’AERE (Aprofitament d’Energies Renovables de l'Ebre), societat que 
aglutina diversos promotors de parcs eòlics; vicepresident de 
l’ASCEF(Associació Catalana de l'Empresa Familiar); membre de la Junta 
de FemCAT (Fundació Privada d'Empresaris de Catalunya); vocal del Ple 
de la Cambra de Comerç de Barcelona i membre de la Comissió Ètica del 
Fons d'inversió MicroBank Fons Ètic FI (Banc Social de La Caixa). 

De forma complementària, Ramon Carbonell participa periòdicament com 
a conferenciant, docent i publica sobre economia, energia i empresa 
familiar. 

Amb anterioritat als càrrecs actuals, Carbonell ha estat president 
d’EolicCat; Associació Eòlica de Catalunya; president d’EISSL/Hidrodata, 
empresa d’explotació hidràulica i eòlica; president d’AERTA, companyia 
dedicada a la construcció d’infraestructura elèctrica; president de Factor 
Energia, primera companyia elèctrica independent del mercat espanyol; i 
vicepresident de Solynova, empresa d’energia solar. 

El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat i 
col·labora amb l’equip de govern en la definició dels criteris i de les 
prioritats de la seva planificació estratègica. Està format per representants 
del món social i econòmic. El president és nomenat per acord del Govern 
de la Generalitat per un mandat de quatre anys renovable per un únic 
període de la mateixa durada. 
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Nous membres del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a 
Catalunya 

El Govern ha aprovat avui el nomenament dels membres del Consell Assessor 
de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya, que queda integrat per les 
persones següents:  

 
• Josep Altayó i Morral 
• Jordi Bosch i Sala 
• Pere Calviño Carmona 
• Sílvia Cànovas i García 
• Salvador Coromina Romagosa 
• Jordi García-Soler 
• Josep Antoni Gilabert Delgado 
• Àlex Mañé i Magrí 
• Ima Mis i Cabeza 
• Santiago Ramentol i Massana 
• Sergi Sol i Bros 
• Josep Maria Tarruell i Llurba 
• Daniel Tercero García 

 

Jordi Garcia Soler; Santiago Ramentol i Massana, i Daniel Tercero García 
substitueixen en el càrrec Antoni Llevot Loret; Natàlia Molero i Lloret i 
Montserrat Nebot i Roig. 

Els tretze membres del Consell van ser designats pel Parlament el 22 de maig 
passat i ara el Govern n’aprova el nomenament.  

 


