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El Govern inicia els tràmits de l’Avantprojecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits  
 

 El nou gravamen afectarà els pisos propietat d’entitats financeres 
que portin almenys dos anys buits i estiguin situats en els 70 
municipis amb demanda acreditada d’habitatge 
 

 Les persones físiques, les administracions públiques i les entitats 
del tercer sector de la xarxa d’inclusió social estaran exemptes de 
l’aplicació d’aquest gravamen 
 

 L’establiment d’aquest impost es desprèn de la Llei del dret a 
l’habitatge, que preveu les mesures perquè els habitatges 
desocupats injustificadament s’incorporin al mercat  
 

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei per crear 
un impost sobre els pisos buits, iniciant així els tràmits d’aquest nou 
gravamen. Aquesta mesura té per finalitat estimular les entitats financeres 
propietàries d’una important bossa de pisos perquè els posin en lloguer. Es 
calcula que l’impost afectarà com a mínim 15.000 pisos en mans d’entitats 
financeres en els 70 municipis amb major demanda d’habitatge i s’estima que 
tributarà una mitjana anual d’entre 850 i 1.650 euros per habitatge buit. 
 
L’Avantprojecte de llei preveu aplicar l’impost en el cas d’habitatges 
desocupats durant més de dos anys sense causa justificada. Les persones 
físiques, les administracions públiques i les entitats del tercer sector de la 
xarxa d’inclusió social estaran exemptes de l’aplicació d’aquest gravamen. 
 
La quota d’aquest impost seguirà, segons la superfície construïda dels 
habitatges buits, l’escala següent: 
 

- Fins a 10.000 m2 d’habitatges buits: entre 3 i 6 euros/m2 
- Entre 10.000 m2 i 50.000 m2 d’habitatges buits: entre 7 i 10 euros/m2 
- A partir dels 50.000 m2 d’habitatges buits: entre 11 i 20 euros/m2. 

 
L’Avantprojecte preveu un conjunt de bonificacions, en funció de quants pisos 
vagi posant en lloguer el titular, bé directament o bé cedint-los a borses de 
mediació per al lloguer social a les administracions o a les entitats socials. Les 
bonificacions són les següents: 
 

- Si el titular destina del 5 al 10% dels habitatges a habitatge assequible, 
obtindrà una bonificació del 10% de la quota. 

- Si destina entre el 10 i el 25% a habitatge assequible, es beneficiarà 
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d’una bonificació del 30%. 
- Entre el 25 i el 40%, tindrà un 50% de bonificació de la quota. 
- Si hi destina més del 40%, la bonificació serà del 75%. 

 
Es preveu que l’Avantprojecte de Llei comenci el seu tràmit parlamentari a 
principis d’estiu perquè l’impost es pugui començar a aplicar al llarg de 2015. 
 
Una demanda creixent de lloguer social 
 
La situació de crisi econòmica ha reduït fins a mínims històrics la demanda 
d’habitatges de compra, mentre que s’ha incrementat la de lloguer, 
especialment a un preu assequible per a la majoria de la població. En aquest 
sentit, s’estima que a Catalunya hi ha uns 80.000 pisos, només de nova 
construcció, pendents de vendre. 
 
Una part important d’aquest estoc acumulat es troba en mans d’entitats 
financeres, a falta de compradors. A més de no contribuir a pal·liar la creixent 
demanda social d’habitatge de lloguer, aquest fet va acompanyat sovint de 
problemes de manca de manteniment dels pisos i de la seva ocupació il·legal. 
Es tracta de situacions conflictives que acaben revertint en els ajuntaments, 
que són els que les han d’afrontar en primera línia. 
 
És per aquest motiu que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
considerat adient establir un impost destinat a les entitats financeres que 
tinguin pisos buits durant almenys dos anys en els 70 municipis amb forta 
demanda d’habitatge.  
 
Incrementar el parc de pisos per a lloguer social 
 
L’impuls a l’establiment d’aquest impost es desprèn de la Llei del dret a 
l’habitatge, que preveu un seguit de mesures perquè els habitatges 
desocupats injustificadament, en àmbits d’acreditada demanda, s’incorporin al 
mercat per mitjà, si escau, de la intervenció de les administracions. D’altra 
banda, la regulació d’aquest impost complementarà les diverses mesures que 
s’inclouran en el Pla per al dret a l’habitatge, la tramitació del qual és a punt de 
finalitzar. 
 
A banda d’aquesta activitat normativa, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), ha 
impulsat diverses mesures per incentivar la sortida de pisos buits al mercat de 
lloguer a preus assequibles. Així, l’any passat va signar un conveni amb 
CatalunyaCaixa per a la cessió de 400 pisos destinats al seu programa de 
mediació per al lloguer social. Recentment s’ha assolit un acord similar amb 
Bankia, per 230 pisos més, i properament se signarà la cessió de 600 
habitatges per part de la Sareb. 
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El Govern recorrerà davant el TC la llei de l'Estat que 
reforma l'Administració local, la LOMCE, la llei d’unitat 
de mercat i la llei d’avaluació ambiental 
 

 El Govern estima que la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local (LRSAL) vulnera competències de la 
Generalitat de Catalunya i l’autonomia local 
 

 El Govern també considera que la Llei Orgànica de Qualitat 
Educativa (LOMCE) envaeix competències i és contrària a la 
Constitució, a l’Estatut i a la pròpia doctrina del Constitucional 
 

 Quant al recurs sobre la Llei de garantia d’Unitat del Mercat 
(LGUM), el Govern l’interposa el recurs per invasió competencial i 
perquè afecta al model d’organització política i territorial de 
Catalunya 
 

 Pel que fa al recurs de la llei d’avaluació ambiental, s’interposa per 
la possible invasió de competències en una vintena d’articles i 
dues disposicions finals 

 

El Govern ha aprovat presentar diversos recursos d’inconstitucionalitat contra 
la llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), la Llei 
orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE), la llei espanyola de 
garantia d’unitat del mercat i la llei d’avaluació ambiental, per invasió de 
competències. 

 
Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local  
 
El Govern ha aprovat l’acord per iniciar els tràmits per a la interposició d’un 
recurs d’inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
(LRSAL), per estimar que vulnera l’autonomia local i les competències de la 
Generalitat.  
 
L’acord de Govern es produeix després que el passat 27 de febrer el Consell 
de Garanties Estatutàries emetés per unanimitat un dictamen contrari a 
l’ajustament de diversos punts de la reforma local de l’Estat a la Constitució 
espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya. L’Executiu català havia 
sol·licitat per acord de 28 de gener demanar un dictamen al Consell de 
Garanties Estatutàries, tràmit preceptiu previ a la interposició de recurs 
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d’inconstitucionalitat, estimant que la norma estatal envaïa competències de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública, organització territorial, 
autoorganització, règim jurídic de les administracions públiques catalanes i 
règim local, pel fet d’afectar l’autonomia financera de la Generalitat i per no 
respectar el contingut essencial de l’autonomia local garantida per la 
Constitució i per l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
 
Cal afegir que el Govern de la Generalitat ha impulsat una llei de governs 
locals fruit del consens amb les entitats municipalistes, basada en els principis 
d’autonomia local, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, 
subsidiarietat i racionalitat. Aquesta llei de governs locals, actualment en tràmit 
parlamentari, és la llei de desenvolupament estatutari de la competència 
exclusiva en matèria de règim local, per la qual cosa l’aplicació de la Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local a Catalunya haurà, en tot 
cas, de respectar el sistema institucional propi i el desenvolupament normatiu 
català en aquesta matèria. 
 
Recurs d’inconstitucionalitat contra la LOMCE 
 
D’acord amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, el Govern 
creu que la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa, (LOMCE) altera la 
distribució competencial i alhora és contrària a la Constitució, a l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i a la doctrina del Tribunal Constitucional. 
 
La LOMCE deroga el concepte de competència bàsica estatal en què el 
govern central fixa la part comuna dels currículums i garanteix que les 
comunitats autònomes tenen la competència en la part restant –un concepte 
acceptat tradicionalment pel Tribunal Constitucional-. El govern central es 
reserva ara la competència exclusiva en les assignatures amb major 
transcendència acadèmica, i només estableix la competència compartida per 
a les assignatures no troncals. 
 
El redactat buida de contingut la competència compartida, ja que Catalunya no 
pot desenvolupar ni establir continguts, i només pot complementar els 
continguts de les assignatures troncals. El Govern considera que la LOMCE 
segueix criteris estrictament competencials en lloc dels estrictament 
pedagògics. 
 
La llei modifica en molts aspectes la Llei orgànica d’educació (LOE), com ara 
la nova ordenació de les diferents etapes educatives i la nova delimitació de 
les àrees que les integren; es distingeixen règims diferents per les a 
assignatures troncals, les específiques i les de lliure configuració autonòmica; i 
es preveuen avaluacions finals d’etapa centrades en gran part en les troncals. 
Aquesta modificació vulnera les competències de la Generalitat en matèria 
educativa. Molts dels preceptes habiliten el govern central i el ministeri per 
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desenvolupar aspectes concrets de la llei, ocupant d’aquesta manera l’espai 
que li correspon a la Generalitat.  
 
Pel que fa a la regulació de les llengües cooficials, la LOMCE suposa una 
oposició frontal al règim lingüístic català –establert a l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i a la Llei d’educació-, segons el qual no es pot separar els alumnes 
en funció de la llengua. Es qüestiona un model on el català és la llengua 
normalment emprada i on els currículums han de garantir el ple coneixement 
de les dues llengües al final de l’etapa obligatòria. 
 
La LOMCE atribueix a l’estat l’elaboració de la prova externa que incideix en 
l’avaluació final de l’alumne, deixant de banda les comunitats autònomes. La 
llei també determina que les assignatures de competència autonòmica –
excepte la llengua cooficial i la literatura- no són objecte d’avaluació per a 
l’obtenció del títol. 
 
La llei atorga al govern espanyol competències organitzatives en el 
procediment d’admissió d’alumnat a l’FP, l’educació plurilingüe i els sistemes 
de suport a l’aprenentatge en els continguts educatius digitals públics. El 
Govern de la Generalitat considera que l’estat s’extralimita en les seves 
funcions i impedeix una legislació pròpia a Catalunya.  
 
La llei modifica la LOFCA –llei de finançament de les comunitats autònomes- 
en afegir un “mecanisme subsidiari” per al supòsit que Catalunya no garanteixi 
oferta docent raonable sostinguda amb fons públics on el castellà sigui utilitzat 
com a vehicular en una proporció raonable. Aquest supòsit suposaria que el 
Ministeri d’Educació assumiria les despeses d’escolarització dels alumnes i 
posteriorment les repercutiria a la Generalitat de Catalunya. 
 
Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de garantia d’unitat del 
mercat 
 

El Govern ha aprovat presentar recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 
290/2013, de 9 de desembre, de garantia d’unitat del mercat (LGUM),  
impulsada pel Govern espanyol per invasió competencial i per la seva 
afectació en el model d’organització política i territorial de Catalunya. 
Concretament, s’interposa recurs d’inconstitucionalitat en relació amb els 
articles 5; 6; 14.2; 16 a 20; 23; 26.5; 27; la disposició addicional desena; i les 
disposicions finals primera, segona, tercera i quarta de la Llei. 
 
La Generalitat ha decidit presentar el recurs d’inconstitucionalitat després de 
conèixer el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, sol·icitat amb 
caràcter preceptiu a l’adopció d’aquest acord. El dictamen conclou que els 
preceptes de la LGUM incorren en inconstitucionalitat i vulneren l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya al restringir les competències normatives amb 
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incidència en els sectors econòmics. El Consell també dictamina que la llei 
espanyola limita l’eficàcia dels actes i disposicions i, imposa controls no 
previstos a la Constitució, entre altres vulneracions competencials.  
 
A mes, l’aplicació de la LGUM generarà efectes negatius sobre l’activitat 
econòmica de Catalunya al promoure una legislació que posa en perill el 
model econòmic, així com la seguretat i defensa dels consumidors, entre 
altres aspectes. És per aquest motiu que el conseller d’Empresa i Ocupació 
compareixerà demà en sessió informativa al Parlament de Catalunya, per 
explicar els efectes d’aquesta Llei en l’economia catalana. 
 
Recurs d’inconstitucionalitat contra de la Llei d’avaluació ambiental  
 
El Govern ha aprovat també interposar un recurs d’inconstitucionalitat en 
relació amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, per la 
possible invasió de competències en una vintena  d’articles i dues disposicions 
finals. El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya ha conclòs, per 
unanimitat, en un dictamen sol·licitat amb caràcter preceptiu, que aquests 
preceptes vulneren les competències de la Generalitat de l'article 144.1 de 
l'Estatut. L’article estableix que “correspon a la Generalitat la competència 
compartida en matèria de medi ambient i la competència per a l'establiment de 
normes addicionals de protecció”. Afegeix que “aquesta competència inclou en 
tot cas”, entre d'altres, “la prevenció, la restauració i la reparació de danys al 
medi ambient”, “la regulació de l'ambient atmosfèric i de les diverses classes 
de contaminació” i l'establiment d'altres instruments de control de la 
contaminació. 
 
Els motius principals per a la interposició del recurs són: 
 

 La Llei, que no modifica substancialment l’àmbit objectiu de l’avaluació 
ambiental, inclou una regulació detallada i exhaustiva de la matèria i 
dels aspectes procedimentals que gairebé no deixa marge a les 
potestats legislatives ni reglamentàries de la Generalitat per exercir les 
seves competències de desenvolupament de les bases en matèria de 
medi ambient, establertes a l’Estatut d’autonomia. 

 

 La nova regulació deroga tant els textos de rang legal vigents com la 
norma reglamentària on s’establia el procediment d’actuació aplicable 
als supòsits en els quals l’avaluació ambiental correspon a 
l’Administració General de l’Estat (sense caràcter bàsic, per tant). Ara, 
aquest contingut reglamentari, en alguns casos ampliat amb una 
regulació més detallada, ha quedat incorporat a la nova llei i les seves 
determinacions són qualificades com a normativa bàsica. Aquesta 
actuació buida de contingut la competència autonòmica per establir 
normes addicionals de protecció ambiental.  
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 La nova llei confereix funcions a la Conferència Sectorial de Medi 
Ambient per impulsar modificacions uniformitzadores de les normatives 
autonòmiques i d’estandardització dels seus procediments i per establir 
mecanismes de garantia per tal que les diferents administracions, 
incloses les comunitats autònomes emetin els informes en els terminis 
que marca la llei. Aquestes funcions excedeixen les funcions pròpies 
d’òrgans de col·laboració com les conferències sectorials. 

 

 La llei estableix un sistema de derogació de la legislació anterior i 
d’entrada en vigor que fan dubtar de la seva adequació a l’ordre de 
distribució competencial.  
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El Govern demana un informe al Consell de Garanties 
Estatutàries sobre el decret que estableix el mètode de 
càlcul de la retribució de la distribució elèctrica 

 

 El Govern considera que part d’aquesta norma pot excedir les 
competències estatals i buidar de contingut les competències en 
matèria d’energia assumides per la Generalitat en l’article 133 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya 

 

El Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un 
dictamen previ a la interposició d’un possible conflicte positiu de competències 
sobre determinats preceptes del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, 
pel qual s’estableix la metodologia per al càlcul de l’activitat de distribució de 
l’energia elèctrica. El Govern considera que part d’aquesta norma pot excedir 
les competències estatals i buidar de contingut les competències en matèria 
d’energia assumides per la Generalitat en l’article 133 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya. 
 
El Reial decret 1048/2013 té per objectiu determinar una metodologia unitària 
per fixar la retribució de les empreses que desenvolupen l’activitat de 
distribució d’electricitat, malgrat que la tipologia de la xarxa de distribució no 
és homogènia en el conjunt del territori. En el cas de Catalunya, el model de  
desenvolupament de les infraestructures elèctriques requereix portar a terme 
una major extensió de la xarxa de distribució per poder millorar la qualitat i 
abastir nous subministraments, a diferència d’altres territoris on el 
desenvolupament ha estat més intensiu. 
 
El dictamen haurà de valorar l’article 8, els capítols VI, VII i VIII i la disposició 
final primera del Reial decret. L’article 8 impedeix a les comunitats autònomes 
imposar obligacions addicionals a les empreses distribuïdores, tant pel que fa 
a la xarxa com als nivells de qualitat, mentre que el capítol VI fa referència a 
l’extensió de la xarxa elèctrica i els procediments d’operació, el capítol VII 
afecta el règim d’escomeses elèctriques i, finalment, el capítol VIII regula la 
informació i auditoria de l’activitat de distribució elèctrica. 
 
El Govern també adverteix que, a més de les vulneracions competencials, 
l’aplicació de determinats aspectes de la nova norma, regulats amb caràcter 
bàsic, podria comportar que la majoria de costos fossin sufragats pels 
peticionaris i no per les empreses distribuïdores d’energia elèctrica. 
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El Govern autoritza la subhasta de 13 edificis per un 
preu total de sortida de 215 milions d’euros 
 

 Els 13 immobles, que es vendran en un únic lot, són a la ciutat de 
Barcelona  
 

 El comprador haurà de formalitzar un contracte de lloguer de 5 
anys per a 6 dels immobles i de 20 anys per a la resta 

 
El Govern ha autoritzat a la Direcció General del Patrimoni a convocar la 
subhasta pública de 13 immobles, mitjançant el procediment de presentació 
d'ofertes en sobre tancat, per un preu de sortida de 215 milions d’euros. Els 
tretze edificis, que es vendran en un sol lot, són a Barcelona i actualment 
acullen dependències administratives de la Generalitat de Catalunya. També 
ha donat el vistiplau a liquidar anticipadament els censos emfitèutics que 
graven els immobles, un cop s’hagin venut. L’adjudicatari haurà de formalitzar 
un contracte d’arrendament per a un període màxim de 5 anys pels edificis 1 a 
6 del llistat adjunt, i de fins a 20 anys pels següents. 
 
La subhasta pública es convocarà en els propers dies. 
 

Via Preu venda 1a subhasta Preu venda 2a subhasta 

1. Casp, 24-26 23.480.217,64 euros  18.784.174,11 euros 

2. Gran Via, 639 12.920.846,74 euros 10.336.677,39 euros 

3. Pamplona, 103-113 22.295.148,66 euros 17.836.118,93 euros 

4. Avinguda Meridiana, 38 10.850.654,57 euros 8.680.523,66 euros 

5. Pere IV, 134-146 28.462.486,59 euros 22.769.989,27 euros 

6. Ausiàs Marc, 36-40 15.068.914,48 euros 12.055.131,58 euros 

7. Via Laietana, 2 13.710.317,16 euros 10.968.253,73 euros 

8. Passeig del Taulat, 266 35.252.129,37 euros 28.201.703,50 euros 

9. Girona, 20-22 10.010.589,65 euros 8.008.471,72 euros 

10. La Rambla, 6 i 8 i ptge de la Banca, 
2-4 

12.356.770,86 euros 9.885.416,69 euros 

11. Pg. de Sant Joan, 39-41(palauet) i 
Diputació, 355 (edifici alt més 
l’adossat) 

21.963.466,69 euros 17.570.773,35 euros 

12. Pg. de Sant Joan, 45 (local primer i 
segon) 

1.748.774,95 euros 1.399.019,96 euros 

13. Diputació, 353 (annex a l’edifici alt 
del c/ Diputació, 355) 

7.077.417,24 euros 5.661.933,79 euros 

TOTAL: 215.197.734,60 euros 172.158.187,68 euros 
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Pla de racionalització del patrimoni 
 
L’operació s’emmarca en el pla de racionalització del patrimoni que el Govern 
va dissenyar per aconseguir reduir dèficit públic amb l’import íntegre de 
l’operació i reduir endeutament. Dels 23 edificis d’oficines que es van posar a 
la venda a finals del 2011, la Generalitat ja n’ha venut 21, 2 dels quals estan 
pendents de formalitzar (Via Laietana 69 i Diagonal 523-525), per un total de 
331.637.624 euros. Aquestes vendes representen un estalvi de 15 milions 
anuals d’euros per a l’Administració catalana, en concepte de censos i 
despeses de manteniment dels immobles (impostos, assegurances, 
reparacions, etcètera).  
 
Es tracta d’uns ingressos extraordinaris que s’han previst per equilibrar les 
finances catalanes, la mateixa fórmula que han utilitzat altres empreses i 
entitats en els darrers anys. Des d’un punt de vista financer, les operacions de 
venda d’edificis contribueixen a sanejar els comptes públics: mentre la totalitat 
de l’import ingressat es destina a reduir dèficit, la redempció dels censos 
contribueix a disminuir endeutament. Aquest tipus d’operacions permeten al 
Govern alliberar recursos immobilitzats en actius immobiliaris i dedicar-los a 
polítiques públiques més prioritàries en aquest moment. 



 

 

Acords de Govern. 04.03.2014  

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

12 

 

El Govern actualitza el decret d’ordenació dels 
ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, que obre la 
possibilitat de crear títols propis de la Generalitat  

 

 La nova regulació també promou el reconeixement acadèmic dels 
aprenentatges adquirits per part de persones adultes en activitats 
d'ensenyament no reglat, en l'experiència laboral, o en activitats 
socials 
 

El Govern ha aprovat el decret d’ordenació general dels ensenyaments 
professionals d’arts plàstiques i disseny amb l’objectiu d’adaptar-lo a la 
normativa vigent i també d’incorporar-hi, com a principal novetat, les 
modificacions prèviament dutes a terme al decret d’ensenyaments de formació 
professional inicial i al nou decret d’ordenació dels ensenyaments esportius de 
règim especial aprovat la setmana passada.  
 
Aquests estudis inclouen els cicles formatius de grau mitjà i els cicles de grau 
superior, que condueixen a l’obtenció del títol de tècnic d’arts plàstiques i 
disseny, i de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny. 
 
Així, a banda d’adaptar els estudis a la normativa estatal, s’estendran a 
aquests ensenyaments diferents aspectes ja previstos en la normativa de l’FP 
i en el nou decret dels ensenyaments esportius de règim especial, com per 
exemple:  

 

 la possibilitat de crear títols propis de la Generalitat, que hauran de 
respondre a necessitats de qualificació que no es puguin atendre amb 
els títols establerts pel Govern de l'Estat.  

 

 l’opció de dur a terme el reconeixement acadèmic dels aprenentatges 
adquirits per part de persones adultes en activitats d'ensenyament no 
reglat, en l'experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb 
aquests estudis. 

 

 les mesures flexibilitzadores com la impartició parcial de cicles; les 
ofertes a col·lectius singulars; la formació semipresencial; la formació 
en alternança; l'oferta de cicles en zones de baixa densitat de població; 
o l'orientació del currículum a necessitats d'adequació del perfil 
professional. 

 

El principal objectiu dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i 
disseny és que els alumnes puguin adquirir les competències professionals 
personals i socials corresponents a aquests estudis. Entre d’altres, també es 
pretén que els titulats comprenguin l'organització i les característiques del 
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sector, així com els mecanismes d'inserció professional; que coneguin la 
legislació laboral i els drets i obligacions que es deriven de les relacions 
laborals, i que adquireixin els coneixements i aptituds necessaris per treballar 
en condicions de seguretat i salut, així com prevenir els possibles riscos 
derivats del treball.  
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El Govern regula les apostes presencials a Catalunya 
per garantir la màxima seguretat jurídica, fiabilitat i 
transparència a la pràctica d’aquesta activitat 

 

 El text, que no regula el joc en línia, determina que només es 
podran fer apostes dins els establiments de joc presencial ja 
existents i autoritzats com ara salons de joc, sales de bingo i 
casinos 

 

El Govern ha aprovat el decret que regula les apostes presencials a 
Catalunya, per garantir la màxima seguretat jurídica, fiabilitat i transparència a 
la pràctica d’aquesta activitat en tot el territori català. El text, que no regula el 
joc en línia, determina que només es podran fer apostes dins els establiments 
de joc presencials ja existents i autoritzats, com ara salons de joc, sales de 
bingo i casinos. No es permet la creació de locals específics, cases d’apostes, 
ni apostar en establiments d’hostaleria. El Catàleg de jocs i apostes de 
Catalunya ja preveia aquesta modalitat de joc però no es podia practicar 
perquè faltava la normativa específica que la regulés, que és la que ara 
s’aprova.   

 

El nou reglament preveu la possibilitat d’apostar sobre una gran varietat 
d’esdeveniments, especialment esportius o de competició, alhora que 
prohibeix les apostes que atemptin contra els drets i llibertats, les que es 
fonamentin en esdeveniments prohibits o de caràcter polític i religiós, o les 
que es facin sobre fets simulats o virtuals. També incorpora mesures per 
vetllar pels drets de col·lectius especialment vulnerables, com ara els infants i 
els adolescents i les persones que tenen alguna patologia relacionada amb el 
joc. 

 

Des del punt de vista més administratiu, estableix la necessitat de demanar 
una autorització per organitzar i comercialitzar l’activitat i concreta els requisits 
que han de complir les empreses que sol·liciten aquesta autorització. Regula 
els procediments i les condicions de formalització de les apostes, la publicitat i 
el repartiment dels premis. Finalment, crea un Registre d’empreses 
organitzadores i comercialitzadores d’apostes.  
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El Govern aprova la posada en marxa del Model 
d’Atenció no Presencial (MANP) per millorar la relació 
entre ciutadans i professionals de l’àmbit sanitari 

 

 El nou model complementa l’atenció presencial i és una aposta per 
la modernització, agilització i adaptació de l’atenció als estils de 
vida actuals a través de les TIC 
 

 Està previst que comenci a funcionar abans de l’estiu i hi podran 
accedir totes les persones majors d’edat 

 
El Govern ha aprovat la posada en marxa d’un nou model d’atenció sanitària 
no presencial que millora la relació entre els ciutadans i els professionals de 
l’àmbit sanitari. Es tracta del Model d’Atenció no Presencial (MANP), que té 
com a objectiu resoldre problemes de salut i situacions administratives o de 
seguiment mitjançant la utilització de les TIC. Així doncs, els ciutadans 
disposaran d’un espai virtual per dur a termes aquelles gestions per a les 
quals no sigui necessària la visita presencial als centres sanitaris.  
 
Aquest model neix com un nou servei complementari a l’atenció presencial a 
la consulta i oferirà un servei més accessible, més personalitzat, més 
sostenible i que posicionarà el ciutadà com a eix central del sistema. 
 
El Model d’Atenció no Presencial permetrà al ciutadà obrir les portes del 
sistema sanitari, perquè accedeixi als serveis sanitaris des del lloc, l’hora i el 
dispositiu que li siguin més còmodes. L’accés al servei es farà a través del 
Canal Personal de Salut, un espai virtual al qual podran accedir ciutadans i 
professionals sanitaris per fer ús dels serveis que s’hi ofereixin. 
 
Concretament, a través d’aquest Canal Personal de Salut el ciutadà podrà: 
 

- Consultar informació clínica i medicació 
- Gestionar documentació i tràmits 
- Realitzar els controls 
- Comunicar-se amb els seus professionals assistencials 
- Utilitzar aplicacions prescrites 
- Veure els protocols de prevenció i les necessitats de seguiment dels 

seus problemes de salut 
- Rebre informació sobre com pot millorar la seva salut  
- Agilitzar algunes consultes clíniques, tràmits burocràtics o controls de 

salut i registrar-los directament al seu historial de salut de manera que 
el professional que l’atén en tingui constància.  
 

El MANP s’emmarca en la línia d’actuació 9 del Pla de salut 2011-2015 sobre 
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informació compartida, transparència i avaluació. D’aquesta manera, i 
mitjançant les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), es vol adaptar 
i fer evolucionar el model assistencial català per obrir les portes virtuals als 
ciutadans. 
 
El model millorarà serveis que ja existeixen en l’atenció presencial, i també en 
crea de nous, per acostar més el sistema de salut a les persones. El Canal 
Personal de Salut aglutinarà així tots els projectes no presencials que ja 
s’estan posant en marxa arreu del territori i crearà una única porta d’entrada al 
sistema d’atenció no presencial. 
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El Govern destina 768.000 euros a potenciar el 
consum de fruita i hortalisses a les escoles 

 

 El Govern atorga una subvenció de 768.336 euros a l’Associació 
Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT), que beneficiarà 
170.870 alumnes 
 

 Aquest curs escolar s’han adherit al Pla de consum de fruita a les 
escoles 1.354 centres educatius 
 

El Govern ha aprovat atorgar una subvenció a l’Associació Empresarial de 
Fruita de Catalunya (AFRUCAT) per un import 768.336 euros per sufragar la 
despesa corresponent a la distribució de fruites i hortalisses als 1.354 centres 
educatius adherits al Pla de consum de fruita a les escoles del curs escolar 
2013-2014 durant alguns mesos corresponents a l’any 2014 (de març a juny).  
 
D’aquests 768.336 euros, 384.168 van a càrrec del pressupost del Fons 
Espanyol de Garantia Agrària (FEAGA) i 384.168 euros a càrrec del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  
 
Aquesta campanya té com a objectiu contribuir a promoure hàbits alimentaris 
saludables entre els escolars. El consum de fruita entre els infants és més 
baix del que seria recomanable. La mitjana de consum de fruita està 
actualment en uns 200 grams per persona i dia quan la recomanació és que 
se situï entre 400 i 600 grams per persona i dia. 
 
El pla consisteix en el subministrament gratuït als centres educatius de fruites i 
hortalisses fresques per al seu consum dins del recinte escolar. Per 
augmentar realment el consum s’ha triat com a moment de consum l’esmorzar 
o el berenar, atès que la majoria dels menús escolars ja inclouen fruita 3 o 4 
vegades a la setmana. 
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional 
diferents conjunts arquitectònics 

 

 Els conjunts arquitectònics són l’Observatori Fabra i la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts, ambdós de Barcelona; el monestir de 
Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona, i l’església de Santa Maria de 
Gràcia, a la Granadella 

 
El Govern ha aprovat declarar bé cultural d’interès nacional (BCIN), en la 
categoria de monument històric, els conjunts arquitectònics següents:  
l’Observatori Fabra, a Barcelona; la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona; el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona, i l’església de 
Santa Maria de Gràcia, a la Granadella. També s’ha declarat l’entorn de 
protecció d’aquests quatre monuments. 

 

Observatori Fabra (Barcelona) 
 
L’Observatori Fabra, situat a la serra de Collserola, prop del cim del Tibidabo, 
pertany a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, que té cura de la 
direcció científica, del seu funcionament i del seu manteniment. Les activitats 
científiques que s’hi desenvolupen d’ençà de la seva inauguració el 1904 
abasten els camps de la meteorologia, la sismologia i l’astronomia.  L’edifici és 
obra del 1902-1904 de l’arquitecte Josep Domènech i Estapà, una de les 
figures cabdals en el panorama arquitectònic català a cavall entre els segles 
XIX i XX.  

 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona  
 
L’edifici en l’actualitat l’integren la seu oficial de la Reial Acadèmia, la sala del 
Teatre Poliorama, que ocupa la major part de la planta baixa de l’edifici i tota 
la superfície que la parcel·la té en el pati de l’illa de cases, i dos petits locals 
comercials en planta baixa i davant la Rambla. Des del punt de vista 
arquitectònic, l'edifici actual és fruit d’una remodelació de l’edifici existent. 
L’obra va ser efectuada per l'arquitecte Josep Domènech i Estapà  entre els 
anys 1883 i 1894. 
 
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona)  
 
El monestir de Sant Jeroni de la Murtra es troba situat a la serralada de 
Marina, a l’anomenada Vall de Betlem, als afores de la ciutat de Badalona. 
Formen part del monument no només l’edificació principal, sinó també les 
edificacions vinculades a aquesta i les edificacions auxiliars, així com horts, 
basses, patis i tanques. 
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El monestir va ser fundat el 1416 amb una comunitat de set monjos que s'hi 
van traslladar de Sant Pere de Ribes (Garraf), on s'havien establert tres anys 
abans.  
 
L’església de Santa Maria de Gràcia (la Granadella) 
 
L’església de Santa Maria de Gràcia es troba situada al centre de la població 
de la Granadella. Va ser bastida de nova planta en l’últim terç del segle XVIII. 
Segons documents del 1764 i del 1769, la construcció s’hauria assignat a 
Josep Puig i al seu fill Francesc, mestres de cases de Ponts. La traça segueix 
un model ben conegut de remota ascendència italiana que es pot trobar en 
altres esglésies setcentistes del país, també dissenyades amb llenguatge 
arquitectònic íntegrament classicista. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern aprova la renovació del conveni per a la gestió del trasllat de 
residus entre Andorra i Catalunya 
 
El Govern ha aprovat renovar el conveni de col·laboració amb el Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que atorga a l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) la gestió de les actuacions relacionades amb el trasllat de 
residus entre Catalunya i Andorra. De la mateixa manera que preveu el 
conveni actualment vigent, signat el novembre de 2011, s’hi estableix, d'acord 
amb el principi de reciprocitat, la possibilitat tant d’importar residus del 
Principat d'Andorra com d’exportar-ne de Catalunya. 
 
El conveni, que tindrà una vigència màxima de quatre anys, prorrogable per 
períodes d'un any fins a un màxim de vuit, inclou la constitució d’una comissió 
bilateral de seguiment, que estarà integrada per tres representants de 
l'Administració General de l'Estat i tres representants de la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta comissió s’encarregarà de realitzar l'examen i el 
seguiment de les actuacions, resoldre les controvèrsies derivades de 
l'aplicació del conveni, acordar fórmules de coordinació i plantejar propostes 
de modificació, de resolució de conflictes i de revisió del conveni. 
 
Aquest és el cinquè acord de col·laboració d’aquestes característiques que se 
signarà amb el Govern de l’Estat espanyol. El primer data de juny de 2002. 

 

Aprovada l’ocupació urgent dels béns expropiats pel projecte de línia 
elèctrica de l’Arboç i Castellet i la Gornal 
 
El Govern ha declarat l’ocupació urgent dels béns i els drets afectats 
d’expropiació per poder executar les obres de construcció d’una línia elèctrica 
que afectarà els municipis de l’Arboç i Castellet i la Gornal. 
 
El Pla especial urbanístic, aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat 
l’any 2012, preveu l’estesa de xarxa elèctrica soterrada de mitjana tensió per 
millorar el subministrament del Mestral, situat a l’Arboç. Es tracta d’un sector 
residencial que pateix problemes de subministrament elèctric, atès que les 
línies de mitjana tensió pròximes no garanteixen la potència total demanada.  
 
El Govern autoritza una subvenció urgent per estabilitzar talussos del 
penya-segat del castell de Móra d’Ebre  
 
El Govern ha aprovat autoritzar el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals perquè atorgui una subvenció de 386.291 euros a l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre per al finançament de les obres de protecció i estabilització de 
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talussos del penya-segat del castell de Móra d’Ebre, sobre els edificis del 
carrer de Gràcia i del passeig de l’Ebre.  
 
L’Ajuntament de Móra d’Ebre, que ha sol·licitat al Departament de Governació 
i Relacions Institucionals un ajut per al finançament d’aquestes obres, atenent 
a l’excepcionalitat de la situació i a raons d’interès públic i econòmiques, ha 
acreditat la urgència de l’actuació i la manca de disponibilitat pressupostària 
per atendre’n el finançament. Els darrers despreniments del turó natural, on es 
troba el castell de Móra d’Ebre, han ocasionat danys als habitatges veïns, la 
qual cosa suposa un greu risc per a les persones residents a l’entorn del 
castell, així com per a la seguretat de la circulació de vianants i vehicles. 

 

El Govern aprova un conveni de col·laboració entre el Departament de 
Cultura, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i 
l’arxiu històric de la policia nacional de Guatemala  
 
El Govern ha aprovat autoritzar la signatura d’un conveni entre el Departament 
de Cultura, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’arxiu 
històric de la policia nacional de Guatemala. D’acord amb aquest conveni, el 
Govern continuarà donant suport tècnic a la recuperació i conservació de 
l’Arxiu Històric de la policia nacional de Guatemala, un fons documental de 
l’Arxiu General d’Amèrica Central, patrimoni de la Nació i un dels més grans 
de tota l’Amèrica Llatina. Amb el suport de la cooperació internacional, s’ha 
recuperat, analitzat i digitalitzat 80 milions de folis trobats durant la 
rehabilitació d’un edifici nou anys després del final del conflicte armat intern. El 
projecte ha estat una peça clau en els processos judicials oberts a Guatemala.  
 
El projecte impulsa la formació d’una cultura de respecte i valoració als arxius 
en general, com a recursos legals, històrics i culturals indispensables per al 
rescabalament de les víctimes i la justícia nacional. Al mateix temps, 
contribueix al procés de reconciliació nacional mitjançant el suport a la 
recuperació de la memòria històrica i l’accés a la justícia a través del servei de 
recerca i localització de documents que puguin resultar útils com a elements 
d’investigació criminal i/o mitjans de prova i per al rescabalament de les 
víctimes, a través del seu accés a la informació. 


