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El Govern aprova l’Estratègia per promoure l'activació 
de la gestió forestal sostenible a través de 
l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i 
agrícola 

 

 Aquesta Estratègia per al període 2014-2020 pretén millorar l’estat 
dels boscos i la seva biodiversitat, reduir el risc d’incendis i els 
efectes del canvi climàtic, i contribuir a la recuperació econòmica 
a través de l’activació del sector forestal i la dinamització de les 
zones rurals 

 

 L’Estratègia permetrà aprofitar més de 600.000 tones a l’any de 
massa forestal dels més de 3 milions de tones que s’acumulen 
cada any als boscos, i evitarà l’emissió de més de 270.000 tones 
de CO2 a l’atmosfera l’any 2020 

 

 A la millora ambiental cal afegir els efectes induïts (socials, 
econòmics i territorials) sobre l’activitat a les zones rurals que 
aportarà i que suposarà la creació de 1.900 nous llocs de treball 
directes i indirectes 
 

 L’aprofitament energètic de la biomassa forestal de proximitat és 
una de les línies estratègiques prioritàries del Govern de la 
Generalitat de Catalunya pels importants beneficis ambientals, 
energètics i socioeconòmics que comporta 

 

El Govern ha aprovat l’Estratègia per promoure l'activació de la gestió forestal 
sostenible a Catalunya a través de l'aprofitament energètic de la biomassa 
forestal i agrícola de Catalunya.  
 
Es tracta d’una estratègia que té com a objectius essencials l’aprofitament 
energètic de la biomassa forestal activant la cadena forestal per millorar l’estat 
dels boscos de Catalunya, reduir la càrrega de combustible que s’hi acumula 
any rere any (3 milions de tones l’any), reduir el risc d’incendis, i potenciar la 
resiliència de les masses forestals, la qual cosa afavoreix la millora de la 
biodiversitat i la reducció dels efectes negatius del canvi climàtic i dels riscos 
naturals. 
 
L’estratègia prioritza l’aprofitament dels usos energètics de la biomassa en 
tots els sectors, atenent a criteris d’eficiència i diversificació, i aposta per no 
impulsar noves plantes de producció elèctrica. D’aquesta manera s’ajudarà a 
potenciar el sector forestal, a dinamitzar els aprofitaments de la superfície 
arbrada de Catalunya, i contribuirà al desenvolupament econòmic general i de 
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manera significativa en l’àmbit rural en generar activitat econòmica i llocs de 
treball. 
 
Així, es preveu que en el marc de l’Estratègia es puguin mobilitzar 500.000 
tones més en altres aprofitaments com les de fusta per a serradores, suro i 
altres productes, que permetria arribar a un volum total de 1.700.000 tones en 
l'horitzó 2020, i representa el 50% del que creixen els boscos cada any. Això 
permetrà assolir l'equilibri entre el creixement de la massa forestal i la gestió 
forestal sostenible dels boscos. 
 
Aquesta Estratègia s’inscriu en els objectius del nou Pla general de Política 
Forestal de Catalunya 2014-2024  així com en els de l’Estratègia 2020 de la 
Unió Europea i del Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012-2020. 
 
Els boscos són una infraestructura de país que cal gestionar per la seva 
multifuncionalitat 
 
Catalunya és un país de boscos; un 64% de la superfície és forestal, amb poc 
més de 2 milions d’hectàrees i un increment d’entre 3 i 4 milions de m3 l’any 
de les masses forestals. Els boscos són la infraestructura verda més important 
del país, però malauradament la seva explotació comercial només representa 
l’1,3 % del PIB del sector primari i el 0,06% del PIB global del país.  
 
Els boscos proporcionen un ampli conjunt de béns i serveis, aportant una sèrie 
de valors inherents a aquests espais, en sustentar gran part de la biodiversitat 
amb la fixació de carboni, l’aportació d’oxigen, l’ajuda al recàrrec d’aqüífers, la 
reducció de l’erosió i els serveis associats a finalitats de lleure i científiques. 
Tanmateix, els  titulars dels terrenys habitualment no es beneficien 
econòmicament d’aquests valors, fet que dificulta la gestió forestal. 
 
Aquesta multifuncionalitat aportada pels espais forestals cal preservar-la com 
a objectiu de primer ordre. L’Estratègia presentada adopta les mesures 
adequades perquè l’aprofitament energètic contribueix a l’assoliment d’aquest 
objectiu fent-la compatible a la vegada amb la preservació dels boscos 
singulars i la planificació de l’ús del recurs, garantint el compliment dels 
objectius de conservació en els espais forestals dins d’espais Natura 2000. 
 
En el context actual d’abandonament de l’activitat rural, i amb un escenari 
futur de canvi climàtic, es poden produir grans incendis en diferents èpoques 
de l’any, fet que coincideix amb un increment de la freqüència d’episodis 
climatològics extrems (nevades, ventades i sequeres). Per aquesta raó, cal 
intervenir per afavorir la recuperació dels espais afectats per catàstrofes i, 
consegüentment, s’han de protegir des d’un punt de vista hidrològic i com a 
embornal de carboni.  
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Per gestionar-ho tot plegat cal tenir en compte els condicionants següents: 
 
 Del 1.315.000 hectàrees (ha) arbrades a Catalunya es considera que un 

64% (837.000 ha) són susceptibles d’aprofitament d’acord amb criteris de 
sostenibilitat. 

 
 D’aquesta superfície susceptible d’aprofitament, 341.000 ha, un 41%, 

disposen de condicions favorables per a la seva explotació sostenible. 
 

 Un altre 46% és accessible mitjançant cable aeri, tècnica amb una 
despesa econòmica elevada, i que representa la superfície més difícil de 
mecanitzar, difícilment generalitzable a la biomassa. 
 

 Un 40% de la superfície considerada aprofitable es situa dins espais 
naturals amb alguna figura de protecció. La promoció socioeconòmica dels 
espais protegits, en part a partir de la gestió forestal, és compatible amb la 
protecció dels valors d’aquests espais. 
 

 La gestió forestal mitjançant l’aplicació d’una silvicultura - ciència, tècnica i 
art de gestionar les masses forestals- preventiva redueix la vulnerabilitat de 
les masses arbrades. Aquesta silvicultura s’ha d’incrementar dins dels 
Perímetres de Protecció Prioritària (xarxa de tallafocs, pistes forestals i 
punts d’aigua per a la protecció d’un massís). 

 
L’aprofitament energètic de la biomassa  
 
El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), 
aprovat pel Govern català el mes d’octubre de 2012, fa una aposta decidida 
per l’aprofitament energètic de la biomassa forestal, proposant una estratègia 
singular específica en aquest àmbit, que inclou una sèrie de propostes 
concretes d’actuacions. 
 
L’aprofitament de la biomassa per a usos tèrmics contribueix a la disminució 
de la dependència energètica externa (combustibles fòssils), a la millora de la 
competitivitat de les empreses consumidores d’energia i al desenvolupament 
d’un teixit empresarial format per noves empreses. 
 
Aquesta Estratègia vol assentar un model de producció energètica sostenible 
que repercuteixi directament en un estalvi directe sobre els consumidors 
finals, molt especialment per a ajuntaments, corporacions locals i empreses. 
 
Des del vessant de la mitigació del canvi climàtic, l’ús de biomassa forestal té 
un comportament neutre pel que fa a les emissions de CO2 i la substitució de 
combustibles fòssils representa una reducció de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle.  
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Pel que fa a les emissions a l’atmosfera de les instal·lacions de biomassa, es 
tindran en compte les prescripcions que preveu el Pla de Qualitat de l’Aire 
2013-2015, especialment pel que fa a les zones declarades de protecció 
especial i, a la vegada, s’adaptarà la normativa d’emissions atmosfèriques per 
aquest tipus d’instal·lacions. 
 
Objectius i resultats esperats en l’horitzó 2020 
 
L’Estratègia permetrà fer treballs silvícoles i millores a 25.000 ha/any l’any 
2020, quan actualment ens situem en unes 10.000 ha/any per a l’obtenció 
d’energia tèrmica, i això suposarà mobilitzar 600.000 t/any quan actualment es 
situen en 240.000 t/any. 
 
Aquesta xifra permetrà assolir un consum de biomassa forestal per a usos 
tèrmics a Catalunya de 172,8 kTEP (unitat d’energia d’una tona equivalent al 
petroli) l’any 2020. Aquest objectiu suposa multiplicar aproximadament per 2,5 
l’actual consum de biomassa d’origen forestal per a usos tèrmics a Catalunya. 
Aquests objectius es desglossen per a l’any 2020 en els sectors consumidors 
següents: 
 

SECTOR Objectiu 2020 (kTEP) 

Indústria 44,3 

Domèstic 88,1 

Serveis 36,1 

Primari 4,3 

TOTAL 172,8 

 
Aquests objectius són diferents dels establerts en el Pla de l’Energia i Canvi 
Climàtic de Catalunya 2012-2020 i formen part de la seva revisió actualment 
en curs, tot tenint en compte l’evolució actual de la crisi econòmica i financera 
i de la reforma elèctrica endegada pel Govern central. 
 
Les principals línies d’actuació que marca aquesta Estratègia són les 
següents: 
 
-Assessorament en l’avaluació del recurs. 
-Optimització de la logística. 
-Impuls al cooperativisme forestal i a l’ús de maquinària. 
-Afavoriment de la producció de biocombustibles (estelles, pèl·lets, briquetes). 
-Suport al teixit empresarial de llenya i carbó vegetal. 
-Regulació i normalització dels biocombustibles. 
-Oferta de combustibles amb preus més competitius que els d’origen fòssil a la 
indústria i els serveis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_energ%C3%ADa
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-Disseny d’un marc integral d’ajuts econòmics mitjançant un programa únic. 
-Foment de les instal·lacions de calefacció amb biomassa en els edificis de les 
administracions públiques. 
-Recolzament dels aprofitaments tèrmics i de les aplicacions de cogeneració 
amb subproductes de biomassa en les indústries catalanes. 
-Potenciació de les empreses de serveis energètics en l’àmbit de la biomassa. 
-Impuls a la recerca i desenvolupament tecnològic (biocarburants de 2ª 
generació,...) 
-Simplificació administrativa i coordinació entre administracions. 
-Consolidació del sector econòmic i promoció d’associacions o clústers 
específics 
 
L’increment en la utilització de biomassa forestal per a usos tèrmics 
proposada a l’Estratègia, suposarà la substitució de diferents combustibles 
fòssils i evitarà l’emissió de més de 270.000 tones de CO2 a l’atmosfera l’any 
2020. 
 
Aquesta substitució de combustibles fòssils per biomassa forestal suposarà 
una reducció directa de la factura energètica dels consumidors catalans de 
17,1 milions d’euros anuals l’any 2020 i de 50,3 milions d’euros per al global 
del període 2015-2020. Aquesta Estratègia també comporta una reducció de 
les importacions de combustibles fòssils a Catalunya valorades en 43,7 
milions d’euros l’any 2020 i 128,8 milions d’euros per al conjunt del període 
2015-2020. 
 
En termes de llocs de treball, aquesta política forestal i energètica implicarà 
crear 1.900 nous llocs de treballs permanents directes i indirectes en l’horitzó 
de l’any 2020 i contribuirà a reactivar la nostra economia sobretot en l’àmbit 
rural. 
 
Finançament  
 
Dins l’Estratègia per a l’aprofitament energètic de la biomassa forestal, un punt 
clau és el suport econòmic, tant pel que fa al vessant de l’oferta i millora de les 
infraestructures (disponibilitat del recurs) com de la demanda (aprofitament 
energètic).  
 
Totes les iniciatives en curs o en projecte promogudes pels diferents 
organismes i/o entitats seran coordinades en el marc d’un Programa Únic 
d’Ajuts Econòmics (PUAE) de caràcter mixt (que inclogui subvenció a fons 
perdut i finançament amb préstecs), per impulsar l’aprofitament tèrmic de la 
biomassa, adreçat en el seu conjunt a tots els sectors estratègics (domèstic, 
industrial, primari, terciari i municipal). 
 
Governança 



 

 

Acords de Govern. 18.02.2014  

Pl. de Sant Jaume, 4. 08002 Barcelona . Tel. 934024623; comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

7 

 

 
El Comitè de Direcció, coordinat pel Departament de la Presidència, comptarà 
a més amb la participació dels departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, el d’Empresa i Ocupació, de Territori i Sostenibilitat 
i d’Economia i Coneixement. 
 
Pel que fa al Comitè Gestor, estarà format per la Direcció General del Medi 
Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural i la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial i l’Institut Català d’Energia del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 
Inicialment, el Comitè Gestor s’encarregarà de l’elaboració del Document 
d’Implantació de l’Estratègia; avaluarà, segons un Protocol d’avaluació, els 
projectes que es presentin i els resoldrà. Els projectes que tinguin una 
especial envergadura o singularitat els derivarà al comitè de direcció. A més, 
executarà les actuacions previstes i posteriorment coordinarà l’execució de les 
decisions preses pel Comitè de Direcció i comptarà amb l’assessorament 
tècnic del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.  
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El Govern impulsa la creació de l’Acadèmia de 
Catalunya per dotar el sistema acadèmic català d’una 
estructura d’estat assimilable a la d’altres països  
 

 El Consell Executiu aprova la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei de l’Acadèmia de Catalunya, un futur ens de 
cooperació entre els instituts i acadèmies del país en matèries 
com l’R+D, la indústria del coneixement i la cultura 
 

 L’objectiu és disposar d’un referent acadèmic principal que renovi 
la imatge actual del sistema acadèmic català i impulsi l’activitat 
acadèmica 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
l’Acadèmia de Catalunya. L’objectiu és complementar el marc legal de les 
acadèmies de Catalunya amb una figura que, amb rang d’acadèmia, vinculi 
els interessos comuns de les acadèmies catalanes en termes de recerca, 
divulgació, defensa corporativa i recerca de noves fonts de finançament.  
 
Catalunya està configurant el seu futur estratègic en una línia molt clara, que 
és la de l’R+D, la indústria del coneixement i la cultura. És en aquest sentit 
que el Govern dóna impuls a una estructura d’estat que sigui el reflex 
d’aquesta tasca i que pugui ser un referent del sud d’Europa en prestigi i 
serveis acadèmics. 
 
L’Acadèmia de Catalunya es configura com un futur ens de cooperació entre 
els instituts i acadèmies de Catalunya en aquelles matèries que uneixin el 
màxim d’interessos entre elles. Aquest nou ens no interferiria en l’autonomia 
de les acadèmies ja existents i justament els seus òrgans de govern estarien 
integrats per representants de les acadèmies i instituts ja existents al país. 
 
Un reflex de la realitat secular del país 
 
Catalunya compta amb una història academicista important, ja registrada des 
de l’any 1700, d’antiga i arrelada tradició. Les acadèmies són corporacions de 
dret públic que tenen com a finalitat principal la investigació en el camp de 
qualsevol ciència o art. L’any 1987 Catalunya va assumir les competències 
exclusives en matèria d’acadèmies amb seu central a Catalunya, d’acord amb 
les competències que es derivaven de l’Estatut d’autonomia de 1979. Així 
mateix, el vigent Estatut atribueix a la Generalitat competència exclusiva en 
matèria d’acadèmies.  
 
L’any 2001 es va crear el Consell Interacadèmic de Catalunya, adscrit al 
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Departament de Justícia, com a òrgan de consulta i assessorament del 
Govern de la Generalitat i com a instrument per mitjà del qual es fa la 
coordinació d’aquestes corporacions de dret públic catalanes. Si bé aquest 
Consell va ser un primer pas cap a la coordinació entre acadèmies, 
l’experiència en altres realitats del nostre entorn indica que el prestigi 
acadèmic s’aconsegueix no només establint instruments de coordinació, com 
va ser el Consell, sinó instaurant ens de perfil acadèmic que tinguin una 
identitat i una metodologia de treball pròpies.  
 
Actualment a Catalunya hi ha 11 acadèmies: 
 
-Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya 
-Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya 
-Institut d’Estudis Catalans 
-Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 
-Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 
-Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 
-Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres 
-Reial Acadèmia de Doctors 
-Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 
-Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
-Institut d’Estudis Aranesi  
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El Govern crea el Consell per al foment i la difusió de 
l’obra de Gaudí  
  

 El Consell estudiarà la constitució d’una xarxa dels diversos 
edificis creats per Gaudí a Catalunya, facilitant-ne l’estudi, la 
possibilitat de visitar-los i el foment de la recerca sobre l’obra de 
l’arquitecte 

 
El Govern de la Generalitat ha acordat la creació del Consell per al foment i la 
difusió de l’obra de Gaudí. Aquest òrgan consultiu neix amb la voluntat 
d’impulsar, fomentar i difondre el coneixement de l’obra de Gaudí i per 
possibilitar l’intercanvi d’informació sobre les diverses actuacions entorn 
d’aquesta obra.  
 
El Consell està presidit pel conseller de Cultura i en formen part els propietaris 
de les obres de Gaudí de titularitat privada, representants de les obres de 
titularitat pública, experts amb un coneixement reconegut en la obra de Gaudí 
i responsables del Govern de la Generalitat. 
 
Entre les tasques que té encomanades, el Consell estudiarà la constitució 
d’una xarxa dels diversos edificis creats per Gaudí a Catalunya, facilitant-ne 
l’estudi, la possibilitat de visitar-los i el foment de la recerca sobre l’obra de 
l’arquitecte, sobre la qual en vetllarà per tal que continuï sent un patrimoni 
Catalunya referent d’un estil arquitectònic únic i singular. 
 
Els orígens d’aquest òrgan estan en la Declaració de Mataró, signada el 23 de 
novembre de 2013 per part de propietaris de les principals obres d’Antoni 
Gaudí i diversos representants d’entitats i institucions que treballen per 
preservar la seva obra.  
 
Edificis a Catalunya  
 
A Catalunya estan declarats com a béns culturals d’interès nacional, en la 
categoria de monuments històrics, un total de 13 edificis de Gaudí, reconeguts  
al Decret 1794/1969, de 24 de juliol. Així mateix, l’obra de Gaudí va ser 
inclosa a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO en la Resolució del 
Comitè reunit l’any 1984. Aquesta Resolució incloïa el Parc Güell, la Casa Milà 
i el Palau Güell. L’any 2005 l’obra de Gaudí es va ampliar i es van incloure a la 
Llista del Patrimoni Mundial la Façana del Naixement i la Cripta de la Sagrada 
Família, la Casa Vicens, la Casa Batlló i la Cripta de la Colònia Güell. 
 
La composició del Consell per al foment i la difusió de l’obra de Gaudí és la 
següent: 
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 Cripta de la Colònia Güell (Eugènia Garcia Puig)  

 Casa Batlló (Malú Piedrabuena Ruiz-Tagle)  

 Casa Vicens (Tarek Masri Costejà) 

 Palau Güell (Maria Carmen Perella Cosconera) 

 Parc Güell (Ignasi Armengol Villà)  

 Casa Calvet (Santiago Llensa Boyer)  

 Col·legi Teresià (M. José Monserrat Mesanza) 

 Pavellons de la Finca Güell (Lourdes Cirlot Valenzuela)  

 Torre Bellesguard (Anna Mollet Guilera) 

 Portal i Tanca Finca Miralles (Marta Plasencia Reyes)  

 Nau Gaudí de Mataró (Joan Mora i Bosch)  

 Casa Milà (Marta Lacambra Puig)  

 Temple de la Sagrada Família (Xavier Miralles Mas) 
 
També formaran part del Consell el director general d’Arxius, Biblioteques, 
Museus  i Patrimoni, el subdirector general del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic i Paleontològic, la cap de la Divisió d’Actuacions en Museus i 
Monuments del Departament de Cultura, el director del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, l’adjunt al cap de Gabinet de Departament de Territori i 
Sostenibilitat i els experts que el conseller de Cultura designi per raó del seu 
reconegut coneixement en l’obra d’Antoni Gaudí. 
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El Govern autoritza la signatura d’un conveni per  
facilitar l’aplicació d’incentius fiscals a les actuacions 
de recerca de les empreses a Catalunya 

 

 A través d’un acord amb el Ministeri d’Economia i Competitivitat 
(MINECO), l’agència ACCIÓ serà la primera entitat pública no 
vinculada al Ministeri acreditada perquè els projectes d’R+D 
presentats a les seves convocatòries d’ajuts, puguin obtenir un 
informe motivat, exempt del cost corresponent a l’informe tècnic 
requerit 

 

 Fins ara les empreses catalanes que es presentaven als 
programes d’ajuts a l’R+D d’ACCIÓ interessades a aplicar-se els 
incentius fiscals al projecte, només podien obtenir aquest 
l’informe tècnic a través d’entitats certificadores acreditades per 
ENAC, amb un cost associat 

 
El Govern ha acordat autoritzar la formalització d’un acord de col·laboració 
amb el Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO) per facilitar l’aplicació 
dels incentius fiscals als projectes d’R+D d’empreses catalanes presentats als 
programes d’ajuts d’R+D d’ACCIÓ. 
 
A través d’aquest acord, ACCIÓ – l’agència per a la competitivitat de 
l’empresa catalana del Departament d’Empresa i Ocupació – esdevé la 
primera entitat pública no vinculada al MINECO acreditada perquè els 
projectes avaluats favorablement per ACCIÓ (amb activitats qualificades 
d’R+D o Innovació Tecnològica a efectes fiscals) puguin obtenir un informe 
motivat exempt del cost corresponent a l’informe tècnic requerit, fet a través 
d’una entitat certificadora acreditada per l’Entidad Nacional de Acreditación, 
ENAC. Aquests informes serviran perquè després les empreses obtinguin, a 
través del MINECO i l’Agència Tributària, incentius fiscals en els seus 
projectes i actuacions d’R+D+I. 
 
Fins ara les empreses catalanes que es presentaven als programes d’ajuts a 
l’R+D d’ACCIÓ i que tenien interès per aplicar-se els incentius fiscals al 
projecte, només podien obtenir aquest informe tècnic a través d’entitats 
certificadores acreditades per ENAC, amb un cost associat. Aquesta iniciativa 
suposa un estalvi econòmic per a les empreses i se suma a la cartera de 
serveis en innovació d’ACCIÓ. 
 
Aquest servei es posarà en marxa per a convocatòries d’ajuts a l’R+D 
acordades entre la Generalitat i el MINECO. Per a aquest 2014, s’aplicarà a la 
línia Nuclis d’Innovació Tecnològica, que es preveu obrir abans de l’estiu amb 
una dotació de 3 milions d’euros. 
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Altres Acords de Govern  
 
Representació del Govern al Consell Rector de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya 
 
El Consell Executiu ha determinat avui els departament de la Generalitat que 
s’han d’integrar en el Consell Rector del nou Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC). Aquest ens, en funcionament des del passat 1 de febrer, 
assumeix les competències i responsabilitats dels antics Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya (ICGC) i Institut Geològic de Catalunya (IGC). 
 
Hi tindran representació els departaments següents: tres persones 
nomenades pel Departament de Territori i Sostenibilitat; un representant del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural;  
una persona del Departament d’Empresa i Ocupació, i un representant del 
Departament d’Interior. 
 
L'ICGC adopta la forma jurídica d'entitat de dret públic, i té personalitat jurídica 
pròpia, autonomia administrativa, tècnica i econòmica. Les seves funcions són 
les relacionades amb l'exercici de les competències sobre geodèsia i 
cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya. 
Igualment, impulsarà i durà a terme les actuacions relatives al coneixement, la 
prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl. 
 
Properament, la Generalitat i l'ens subscriuran un contracte programa que 
inclourà la definició anual dels objectius a assolir, la previsió de resultats que 
cal obtenir i els instruments de seguiment i control i d'avaluació a què l'activitat 
de l'entitat s'haurà de sotmetre durant la vigència del contracte. 
 
El Govern autoritza Efiensa a vendre la seva participació en el capital de 
Relcamp, AIE 
 
El Govern ha acordat avui autoritzar la venda de la participació que la societat 
Eficiència Energètica (Efiensa) tenia en la companyia Relcamp, AIE. Aquesta 
empresa gestiona la planta de cogeneració que la companyia Reckit 
Benckiser España té a les seves instal·lacions.  
 
Efiensa és una societat participada íntegrament per l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN) dedicada a l’impuls de l’eficiència energètica mitjançant centrals de 
producció d’energia tèrmica, elèctrica o de cogeneració en l’àmbit industrial. 
Aquesta actuació cal emmarcar-la en el procés de liquidació d’Efiensa, d’acord 
amb el Pla de racionalització del sector públic engegat per la Generalitat. 
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Nomenaments 
 

Marta Macías Quesada 
 
Directora general de Cooperació al Desenvolupament 
 
Nascuda a Sant Carles de la Ràpita l’any 1965. 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, Màster en Dret 
d’Empreses i Fundacions per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 
També ha cursat el Programa sobre lideratge i innovació social en ONG de 
desenvolupament a ESADE de Barcelona. 
 
Entre d’altres càrrecs, ha estat la directora l’empresa de moda i disseny, Custo 
Barcelona, directora de Catalunya i Balears de la Fundació Ajuda en Acció 
durant sis anys i Directora de l’àrea de de Relacions Externes del Fòrum de 
les Cultures – Barcelona 2004 (2001-2005). 
 
A més, des de l’any 2011 col·labora com a voluntària a l’agència de notícies 
amb visió de gènere, La Independent.  
 
Ha estat investigadora en projectes de recerca finançats en convocatòries 
competitives, tant de la Unió Europea com de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Estat, sobre dret patrimonial i dret de família i successions. És membre del 
consell de redacció de la revista InDret. 

 

Albert Lamarca i Marquès 
 
Membre de la Comissió Jurídica Assessora 
 
Nascut a Barcelona l’any 1969. 
 
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya (1997) i llicenciat en Dret (1993) i 
en Història Moderna (1995) per la Universitat de Barcelona. 
 
És professor titular de dret civil a la Universitat Pompeu Fabra des de l’any 
2002, amb acreditació de catedràtic d’universitat l’any 2010. Ha estat 
investigador visitant a les universitats de Bolonya, Cambridge, Cornell (Nova 
York) i al Max-Planck-Institut d’Hamburg.  
 
És autor de més d’una seixantena de publicacions científiques sobre dret 
privat, entre llibres, articles de revista i capítols de llibre en obres col·lectives.  
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Vocal de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l’Observatori de Dret 
Privat, ha participat activament en els treballs prelegislatius que han portat a 
l’aprovació del diferents llibres del Codi Civil de Catalunya, sobre el qual ha 
contribuït a l’aplicació i consolidació mitjançant estudis, comentaris 
sistemàtics, presentacions en congressos i jornades i formació de postgrau. 
 
Marta Franch Saguer 
 
Membre de la Comissió Jurídica Assessora 
 
Nascuda a Girona l’any 1960. 
 
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona (1988) i professora titular de 
dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1992. 
 
És membre de l’Asociación española de Derecho Administrativo, del Réseau 
“Contrats publics dans la globalisation juridique”, membre fundadora de la 
Confederació Internacional de Dret Disciplinari i membre fundadora de 
l’Instituto Brasileiro de Estudos da Funçao Pública, entre d’altres. 
 
També ha impartit classes com a professora convidada a diverses universitats 
internacionals de París, Poitiers, Mèxic, Bordeus, Guatemala o Guayaquil, ha 
col·laborat en diversos projectes d’investigació amb diverses universitats 
d’arreu del món i amb el Ministeri d’Educació, i és autora de diverses 
publicacions sobre dret. 
 
Lluís Saura Lluvià 
 
Membre de la Comissió Jurídica Assessora 
 
Nascut a Barcelona l’any 1951.  
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1973).  
  
Ingressa per oposició lliure a la Carrera Judicial l’any 1976. Entre els anys 
1989 i 1995 va ser magistrat a la Secció Tercera de la Sala contenciosa-
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L’any 1996 és 
nomenat director deneral d’Assumptes contenciosos, del Gabinet Jurídic de la 
Generalitat. Va posar en marxa el Cos d’Advocats de la Generalitat i ha estat 
magistrat del Tribunal Superior de Justícia del Principat d’Andorra des de l’any 
1992 fins al 2011. 
 
Ha estat professor associat de dret administratiu a la Universitat Pompeu 
Fabra des del 1995 fins al 2011 i professor en màsters de l’Escola Superior 
d’Arquitectura de Barcelona. 
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Des del 1998 fins a l’actualitat exerceix com advocat i és el director del 
departament de Dret Públic de Roca Junyent SLP. 
 
Joan Manuel Trayter Jiménez 
 
Membre de la Comissió Jurídica Assessora 
 
Nascut a Barcelona l’any 1962. 
 
Catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, llicenciat en Dret 
per la Universitat de Barcelona (on va obtenir el premi extraordinari de la seva 
promoció) i doctor en Dret per la mateixa Universitat. Va estudiar al Centre 
Européen Universitaire de Nancy II (França) i a l’Institut Universitari Europeu 
de Florència (Itàlia). 
 
Ha impartit classes a moltes universitats a nivell internacional, entre les quals 
destaquen la Universitat de Paris I Panthéon-Sorbonne (França); la Universitat 
Gent (Bèlgica); laUniversitat Nacional Autònoma de Nicaragua, i la Universitat 
de Santo Espíritu (Cuba). 
 
És autor de nou monografies en matèria de Dret Públic, entre les quals 
destaquen el manual Derecho Administrativo. Parte General (2013) i l’obra El 
control del planeamiento urbanístico (1997). També és autor de més de 
vuitanta articles acadèmics en revistes especialitzades i capítols de llibres.  
 
Va ser president del Jurat d’Expropiació Forçosa de Catalunya i membre de la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. Actualment, és 
vocal de la Junta Electoral Central i director del Centre d’Investigació i Gestió 
de les Administracions Públiques; i forma part de diverses comissions 
legislatives, com la Comissió de modernització de l’Administració local de la 
Generalitat de Catalunya i la Comissió de codificació de la legislació 
urbanística i ordenació del territori a Catalunya. 


