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El Govern impulsa l’impost als operadors de 
comunicacions electròniques per al foment de 
l’audiovisual i la difusió cultural digital 
 

 L’impost té com a objectiu enfortir i ajudar la producció pròpia 
audiovisual en la línia del que fan la majoria de països europeus, 
en què les aportacions de fons públics són completades per les 
aportacions procedents de taxes  

 

 Es preveu que la recaptació anual per aquest tribut sigui de 20,5 
milions d’euros 
 

 El tribut tindrà una quota fixa de 0,25€/mes per cada connexió a 
Internet que les operadores tinguin contractada a Catalunya  
 

 La proposta d’avantprojecte estableix explícitament que els 
operadors no podran repercutir en el contribuent l’import de les 
obligacions tributàries 
 

 
El Govern ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital. 
 
El Govern impulsa així la creació d’un nou tribut aplicable a les companyies 
operadores d’Internet, amb una quota fixa de 0,25 euros/mes per cada 
connexió a Internet contractada en el territori de Catalunya, ja sigui a través de 
la telefonia fixa o de dispositiu mòbil. L’objectiu d’aquest impost és fomentar la 
producció i la millora de la competitivitat del sector audiovisual català. 
 
L’impost no comportarà càrrega tributària a les persones que tenen contractat 
el servei d’accés als continguts existents en les xarxes informàtiques de 
comunicació. Així com l’Avantprojecte estableix explícitament que els 
operadors no podran repercutir en el contribuent l’import de les obligacions 
tributàries en assenyalar que «no podrà exigir del contribuent l’import de les 
obligacions tributàries satisfetes amb allò que estableix a l’article 36.3 de la 
Llei de l’Estat 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària». Serà 
l’Agència Tributària de Catalunya i els òrgans competents en matèria de 
consum les entitats que vetllaran pel compliment d’aquest mandat. 
 
Es preveu que la recaptació anual per aquest tribut sigui de 20,5 milions 
d’euros. 
 
El Govern considera necessària la creació d’aquest impost per enfortir i ajudar 
la producció pròpia audiovisual en la línia del que fan altres països europeus 
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quan expressen l’excepció cultural per tal de defensar en positiu el seu el 
llegat cultural i lingüístic, la seva economia i l’ocupació en el sector de 
l’audiovisual. Així, el fons per al foment de l’audiovisual a França té un 11% 
d’aportacions dels fons públics, i un 89% procedents de tributs, en el cas 
d’Alemany, el 55% procedeix de fons públics i el 35% procedents de taxes, 
mentre que al Regne Unit el 60% procedeix de fons públics i el 30% de la 
loteria. 
 
La recaptació d’aquest tribut de caràcter finalista, es destinarà a dotar dos 
fons: 
 

a) Fons per al foment de la indústria audiovisual.  
L’impost constituirà una nova font d’ingressos que ha de permetre 
impulsar la indústria cinematogràfica i audiovisual en la línia dels fons a 
la producció establerts a la Llei de cinema de 2010. 
 

b) Fons de foment per a la difusió cultural digital. 
L’impost estarà vinculat a actuacions que permetin la creació de 
continguts culturals digitals i la seva posada a disposició pública 
mitjançant polítiques de digitalització.  
 

Una mesura per afrontar el context actual 
 
L’impost vol afrontar la complexa situació en què es troba el sector. Entre el 
2001 i el 2013, el nombre d’espectadors a les sales de cinema a Catalunya 
s’ha reduït pràcticament a la meitat; les aportacions dels pressupostos públics 
entre 2009 i 2013 s’han reduït a la meitat, majoritàriament per la desaparició 
dels fons procedents del Ministeri de Cultura; i les produccions catalanes 
compten amb un pressupost mitjà que no arriba als 2,5 milions d’euros, un 
pressupost que no és competitiu en el mercat audiovisual global. 
 
L’impost tindrà un impacte favorable en el sector cinematogràfic i audiovisual 
perquè permetrà una millor dotació dels fons destinats a implementar mesures 
per a l’impuls d’aquest sector. De la seva banda, el fons de foment per a la 
difusió cultural digital, que es crearà en la mateixa llei, permetrà implementar 
mesures per afavorir l’accés als continguts culturals digitals. Tots dos fons han 
de contribuir a l’enfortiment dels sectors culturals digitals i per l’increment de 
l’oferta de continguts digitalitzats. 
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El Govern acorda afavorir la mobilitat del personal de 
l’Administració per reforçar l’acció exterior de la 
Generalitat 
 

 L’Executiu aprova la creació del Programa de suport a l’acció 
exterior de la Generalitat de Catalunya, sense cost addicional, amb 
l’objectiu de garantir una única política internacional coherent, 
transversal i coordinada entre tots els departaments 
 

 Per dur-lo a terme es crearà un equip de treball constituït per 
personal de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea i 
personal dels departaments o ens de la Generalitat, que puguin 
aportar coneixement en llengües, relacions internacionals, o 
Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d’altres 
 

 Aquest programa treballarà en els objectius ja definits pel Govern: 
suport a la internacionalització de l’economia catalana, donar a 
conèixer al món el potencial de Catalunya com un país de prestigi i 
qualitat, i traslladar als actors internacionals el procés de transició 
nacional 
 

El Govern ha aprovat avui la creació del Programa de suport a l’acció exterior 
de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de garantir una única política 
internacional coherent, transversal i coordinada entre tots els departaments. 
Amb aquest programa el Govern vol afavorir la mobilitat de personal que ja 
treballa per l’Administració i que pugui aportar el seu coneixement en el 
desenvolupament de l’acció exterior, com ara el coneixement de llengües, 
relacions internacionals o Tecnologies de la Informació i la Comunicació, entre 
d’altres.  
 
Aquest personal de l’Administració s’incorporarà a l’Oficina de suport a l’acció 
exterior, que es configurarà com un equip de treball per projectes per 
desenvolupar la missió i les funcions que es deriven del Programa. Aquesta 
Oficina serà la responsable de l’elaboració, impuls, coordinació i seguiment de 
la implementació del conjunt de mesures o actuacions de treballs concrets que 
es definiran en el desplegament del Programa. Per fer-ho, comptarà amb un 
equip de treball constituït per personal de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la 
Unió Europea i personal dels Departaments o ens de la Generalitat amb el 
perfil requerit d’acord amb els projectes o treballs que s’hagin de 
desenvolupar.  
 
Amb aquest nou programa, el Govern vol millorar la transversalitat de l’acció 
exterior i la coherència en el treball dels departaments, intercanviar informació 
i experiències, garantir la formació del personal en l’àmbit de l’acció exterior i 
dur a terme un treball d’estudi i anàlisi dels reptes que presenta l’acció 
exterior, tant ara com en el futur de Catalunya. 
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El nou programa treballarà amb els tres objectius que ja ha fixat el Govern en 
el projecte de llei de l’Acció Exterior que està en tramitació al Parlament de 
Catalunya i que se sintetitzen en: 
 

 Donar suport a la internacionalització de l’economia catalana, promoure 
les exportacions, el turisme i la captació d’inversions exteriors. 
 

 Donar a conèixer a Europa i a la resta del món la situació en què es 
troba Catalunya, els seus esforços per fer front al sanejament de les 
finances públiques, reduir el dèficit públic i implementar mesures de 
lluita contra la crisi econòmica, com també consolidar internacionalment 
com un país de prestigi i qualitat. 
 

 Traslladar als actors europeus i internacionals el procés de transició 
nacional en què es troba immers Catalunya, i fer-ho des dels principis 
de la democràcia i la llibertat de pensament. 
 

La posada en marxa d’aquest Programa no suposa cap despesa econòmica ni 
increment de personal, ja que la persona titular de la direcció de l’Oficina i el 
personal assignat no rebran cap tipus de remuneració ni gratificació addicional 
a la que reben de forma ordinària.  
Aquest Programa, que s’adscriu al Departament de la Presidència, té una 
vigència de 2 anys, prorrogable. Amb la periodicitat que es determini i, en tot 
cas, al final d’aquest període, s’avaluaran els resultats obtinguts segons les 
actuacions implementades. 
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El Govern es compromet amb la racionalització horària 
donant suport a la iniciativa per a la reforma “Ara és 
l’hora” 
 

 L’Executiu crearà un grup de treball interdepartamental que 
estudiarà les propostes de racionalització dels horaris d’aquesta 
plataforma i n’avaluarà la implementació 
 

 Les primeres proves pilot es planificaran de cara al 2015  
 

 L’objectiu de la iniciativa és establir uns horaris més beneficiosos 
que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del 
coneixement 

 
El Govern ha aprovat donar suport a la iniciativa per a la reforma horària “Ara 
és l’hora”, una plataforma de la societat civil que aposta per implantar uns 
horaris més racionals i beneficiosos per als ciutadans, les empreses i les 
institucions.  
 
L’objectiu és passar d’una distribució del temps pròpia de l’era industrial a una 
que s’adapti a les necessitats de la nova societat del coneixement, uns nous 
horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la 
productivitat i la producció empresarial i millorar el benestar de la societat.  
 
El suport institucional del Govern a “Ara és l’hora” es concretarà amb la 
creació d’un grup de treball interdepartamental adscrit al Departament de la 
Presidència que estudiarà les propostes de racionalització d’aquesta iniciativa, 
n’avaluarà la implementació i coordinarà el seguiment de les actuacions que 
s’acordin.  
 
El grup de treball l’integraran de manera permanent representants dels 
Departaments de la Presidència, de Governació i Relacions institucionals, 
d’Economia, d’Ensenyament, de Benestar Social i Família i d’Empresa i 
Ocupació. Els representants dels departaments seran els secretaris generals 
o les persones en què aquests deleguin.  
 
De manera puntual, s’afegiran al grup de treball representants de la resta de 
departaments si els àmbits de treball així ho requereixen. La durada d’aquest 
grup de treball es correspondrà amb la legislatura vigent. 
 
Paral·lelament al grup de treball interdepartamental, el Departament 
d’Empresa i Ocupació impulsarà la Conferència catalana per la reforma 
horària, formarà les empreses en relació amb la Iniciativa i planificarà proves 
pilot per al 2015. 
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D’altra banda, el Govern encarregarà al Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CADS) un dictamen de fonamentació sobre la 
transició cap a la reforma horària.  
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El Govern reforçarà les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries catalanes amb una 
llei específica 

 

 L’Executiu ha aprovat avui la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei sobre les Organitzacions Interprofessionals 
Agroalimentàries (OIA) de Catalunya 
 

 La norma, que omplirà el buit legal existent en aquesta matèria a 
Catalunya, regularà el reconeixement, les finalitats i els acords 
d’extensió de normes de les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries catalanes 

 
El Govern ha donat llum verd a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei 
sobre les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries (OIA) de 
Catalunya, que reforça aquestes entitats i omple el buit legal existent a 
Catalunya en aquesta matèria.  
 
Els destinataris d’aquesta llei són els particulars i les empreses que es 
dediquen a la producció, transformació, comercialització i distribució 
agroalimentària, que disposaran d’una nova eina per al seu desenvolupament, 
ja que podran d’agrupar-se i constituir-se en OIA, amb els avantatges que això 
suposa per enfortir la posició del sector, tant internament com de cara a la 
seva projecció internacional.  
 
La llei regularà el reconeixement, les finalitats i els acords d’extensió de 
normes de les OIA. Les extensions de normes són els mecanismes mitjançant 
els quals els acords que prenen les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries poden fer-se obligatoris a tots els productors i operadors del 
sector o producte agroalimentari en qüestió. Els acords susceptibles 
d’extensió de normes són els referents a la qualitat dels productes, a la 
protecció del medi, a la informació i coneixement dels mercats, a les accions 
de promoció i a la investigació, desenvolupament i innovació tecnològica. 
 
El nou marc jurídic s’adaptarà a les necessitats del sector agroalimentari 
català, amb uns continguts flexibles i generalistes que permetin un 
desenvolupament normatiu posterior, en el qual cada sector pugui definir el 
seu propi model de funcionament en la respectiva organització 
interprofessional. 
 
La mesura també dóna compliment a un dels principals objectius de la Política 
Agrària Comuna (PAC), referent a l’orientació de les produccions 
agroalimentàries a les necessitats del mercat, amb la flexibilització dels 
mecanismes d’intervenció que permetin una major adequació de l’oferta 
agroalimentària a la demanda.  
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Una reivindicació del sector 
 
La llei respon a una demanda del sector agroalimentari català. En aquest 
sentit, diverses associacions i entitats ja s’han adreçat al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per tal de 
sol·licitar aquest marc normatiu, i volen participar activament en la preparació 
de la llei. 
 
Una de les particularitats del sector agroalimentari català és l’existència d’un 
important nombre de petites i mitjanes empreses en el sector productor i 
transformador que es troben en un clar desequilibri davant els grans grups de 
la distribució minorista que concentren la demanda. L’objectiu del Govern és 
defensar l’existència d’un model propi i diferenciat de comerç de proximitat, en 
equilibri amb els diversos formats de distribució comercial, i que es pugui 
compaginar amb estructures suficients per consolidar el posicionament en els 
mercats exteriors. 
 
Les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries ajuden el sector privat 
agroalimentari a adoptar mesures que consolidin aquest model propi, tant des 
del sector primari, com en el transformador i en la comercialització dels 
productes. Consegüentment, cal comptar amb estructures associatives 
potents i vertebrades que tinguin capacitat suficient per al desenvolupament 
d’iniciatives que generin valor afegit en els respectius productes 
agroalimentaris. 
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El Govern impulsa la fusió dels col·legis de titulats 
mercantils i empresarials i d’economistes per millorar-
ne l’eficàcia 
 

 El nou Col·legi d’Economistes de Catalunya aplegarà els col·legis 
de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona; el Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i 
Empresarials de Catalunya, i el Col·legi d’Economistes de Catalunya 

 

 Amb aquesta fusió es pretén assolir una major eficàcia, reducció 
de costos i una sola interlocució de les professions econòmiques 
amb les administracions públiques 
 

 La iniciativa respon a la necessitat d’adaptació al nou entorn legal 
dels estudis universitaris i als canvis legislatius que emanen del 
Parlament i el Consell Europeu 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de fusió 
dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida 
i Tarragona; el Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de 
Catalunya, i el Col·legi d’Economistes de Catalunya, en un únic col·legi 
professional: el Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
 
La unificació de tots aquests col·legis relacionats amb les professions 
econòmiques té com a objectiu una articulació més idònia de la representació i 
defensa dels interessos dels seus membres i, especialment, el benefici de la 
societat a la qual presten els seus serveis.  
 
Amb aquesta nova estructura es pretén assolir una major eficàcia, tant pel que 
fa a l’estalvi de mitjans i reducció de costos com pel que fa als avantatges 
derivats d’una sola interlocució de les professions econòmiques amb les 
administracions públiques. 
 
La fusió de les corporacions d’economistes i de titulats mercantils i empresarials 
de Catalunya és conseqüència de la necessitat d’adaptació al nou entorn legal 
dels estudis universitaris i als canvis legislatius que emanen del Parlament i el 
Consell Europeu, així com de la constatació de similituds en gran part de les 
activitats i serveis que aquestes corporacions ofereixen als seus col·legiats. 
 
La unificació dels diversos col·legis relacionats amb les professions 
econòmiques en el Col·legi d’Economistes de Catalunya és fruit d’un llarg 
procés d’acords entre els òrgans de govern respectius i els col·legiats. Així, 
per tal d’arribar al procés de fusió, els col·legis van aprovar un conveni 
d’unificació i uns estatuts provisionals, com també els seus membres 
representants. El conveni es va protocol·litzar en una escriptura pública 
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davant notari i es va presentar al Departament de Justícia amb la petició d’inici 
de la tramitació de la fusió. 
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Altres acords del Govern 

 

El Govern renova el cicle formatiu de grau superior de processos i 
qualitat en la indústria alimentària 

 
El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària, amb l’objectiu 
de renovar-lo amb nous continguts per tal d’adaptar-lo a les necessitats 
actuals del sector. Així mateix, el currículum s’ha adequat a la formació 
professional establerta a la LOE (Llei orgànica d’educació).  
 
Aquest títol està desenvolupat en base al catàleg de qualificacions 
professionals de Catalunya que permet la integració dels sistemes educatiu i 
laboral en la formació professional. El nou currículum del cicle de grau 
superior amplia els continguts relacionats amb el desenvolupament de les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), de conservació i 
envasat dels aliments i d’automatització dels processos.  
 
També té en compte elements com la protecció ambiental, a través del 
redisseny dels processos productius, l’ús de recursos naturals de manera 
eficient, l’aplicació de tecnologies netes de procés o la minimització, 
recuperació i reciclatge dels efluents i residus generats. El repte és augmentar 
la competitivitat del títol davant la internacionalització dels mercats i la 
globalització de l’economia. 
 
D’aquesta manera, dóna resposta a les necessitats de les empreses 
alimentàries que enfoquen la seva activitat a la producció de productes de 
qualitat, associats a denominacions d’origen, identificacions geogràfiques 
protegides i a altres marques, i també a la seva comercialització a través de 
xarxes alternatives de venda.  
 
El Govern aprova la modificació del decret que regula els serveis de 
compensació i liquidació de valors situats a Catalunya 
 
El Govern ha acordat modificar l’article 1 del Decret 101/2009, de 23 de juny, 
pel qual es regulen els serveis de compensació i liquidació de valors situats a 
Catalunya. Concretament, el canvi consisteix a especificar que les operacions 
afectades per la norma “estan realitzades sobre valors admesos a negociació 
exclusivament en mercats d’àmbit autonòmic de Catalunya”.  
 
Aquesta modificació respon a un criteri de seguretat jurídica, ja que, malgrat 
que el redactat original ja establia que l’objecte d’aplicació eren entitats 
situades a Catalunya, no s’especificava que l’àmbit d’aplicació del decret eren 
només els mercats d’àmbit autonòmic. Especialment, la norma regula les 
funcions del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de 
Barcelona.  
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El Govern millora el sanejament del Vallès Occidental amb diverses 
actuacions a la depuradora de Viladecavalls 
 
El Govern destinarà 242.000 euros a diverses actuacions a la depuradora de 
Viladecavalls est, a la comarca del Vallès Occidental. D’aquesta manera, es 
millora el tractament de les aigües residuals i es dota la depuradora de 
capacitat per assumir les necessitats de sanejament actuals i futures.  
 
Actualment hi ha a Catalunya 458 depuradores en servei que sanegen les 
aigües residuals del 95,5% de la població. 
 
El Govern cedeix al Consell Comarcal del Pallars Jussà el centre de 
tractament de residus municipals de Fígols de Tremp 
 
El Govern ha aprovat autoritzar l’Agència de Residus de Catalunya a cedir 
gratuïtament al Consell Comarcal del Pallars Jussà el centre de tractament de 
residus municipals de Fígols de Tremp, integrat per una planta de 
compostatge i un dipòsit controlat.  
 
La finca s’haurà de destinar obligatòriament a la ubicació d’instal·lacions 
ambientals per a la gestió de residus durant un termini mínim de trenta anys a 
partir de la data de signatura del document de cessió. 
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Nomenaments 
 
Marc Prat i Arrey 
 
Secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals. 
 
Nascut a Ribes de Freser el 1979. 
 
Marc Prat i Arrey és diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat 
Oberta de Catalunya i tècnic en Administració i Finances per la Universitat 
Abat Oliba CEU. 
 
Des de l’any 2003 fins al 2007 va ser regidor de l’Ajuntament de Ribes de 
Freser i des del 2007 fins a l’actualitat exerceix com a alcalde de Ribes de 
Freser.  
 
Ha estat conseller comarcal del Ripollès i responsable de l’Àrea de Medi 
Ambient i la d’Hisenda, i aquest darrer any ha estat cap de Gabinet de la 
Presidència a la Diputació de Girona. 
 


