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El Govern impulsa una llei que equipara Catalunya 
amb els estats més avançats en la lluita contra la 
discriminació  

 

 L’objectiu és promoure l’eradicació del racisme, l’antisemitisme, la 
xenofòbia i l’homofòbia, entre d’altres, per mitjà d’un sistema 
garantista que vol arribar allà on no arriba el dret penal  

 

 L’avantprojecte establirà els principis per prevenir, eliminar i 
corregir les formes de discriminació en el sector públic i privat, 
d’acord amb les competències de la Generalitat 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei per a la 
no-discriminació, que té per objectiu fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a 
la no-discriminació per raó de religió, conviccions, discapacitat, edat, origen 
racial o ètnic, identitat o orientació sexual, o per qualsevol altra condició social 
o personal.  
 
Amb aquesta norma, el Govern pretén situar Catalunya entre els estats del 
nostre entorn que compten amb les institucions, els instruments i les tècniques 
jurídiques d’igualtat de tracte i no-discriminació més eficaces i avançades.  
 
Es tracta de combatre qualsevol tipus de discriminació i protegir les possibles 
víctimes, regulant un seguit de garanties, amb una visió de prevenció i 
reparació. Així mateix, es preveu un règim d’infraccions i sancions que ha de 
permetre arribar allà on no arriba el dret penal, quan es tracti de 
circumstàncies o espais no regulats.  
 
La iniciativa legislativa respon al Pla de Govern 2013-2016 de la Generalitat i 
pretén promoure l’eradicació del racisme, l’antisemitisme, la xenofòbia, 
l’homofòbia i, en general, qualsevol altra expressió que atempti contra la 
igualtat i la dignitat de les persones.  
 
Per aconseguir-ho, l’Avantprojecte regularà l’exercici del dret per part de les 
persones, tant físiques com jurídiques, alhora que establirà els principis per 
prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en el sector públic i 
privat, d’acord amb les competències de la Generalitat.  
 
La futura llei tindrà un caràcter integral, ja que abastarà tot tipus de 
discriminació i es projectarà en els diferents àmbits de la vida i la convivència, 
sens perjudici de regulacions sectorials més específiques. En aquest sentit, en 
l’actualitat al Parlament es troben en tramitació una proposició de llei pels 
drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals; una proposició 
de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes; i un projecte de llei 
d’accessibilitat.  
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La Generalitat vol garantir un espai de convivència emmarcat en els principis 
d’igualtat de tracte i no-discriminació que ofereixi protecció en l’àmbit de les 
seves competències, més enllà de les mesures judicials i de l’acció del Servei 
de Delictes d’Odi i de Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Per 
això es promouran diferents actuacions com: 
 

 Accions per a la sensibilització i prevenció. 

 Accions per a la detecció, com la formació de professionals del sector 
en matèria de no-discriminació o l’establiment del deure als poders 
públics de recollir i sistematitzar dades. 

 Accions dirigides a l’atenció i acompanyament en el procés de 
recuperació a les persones que han patit una actuació discriminatòria.  

 
Aquesta iniciativa consolidarà i facilitarà la planificació i coordinació 
administrativa en matèria de no-discriminació actualment reflectida en 
diversos plans del Govern. És el cas del Pla interdepartamental per a la no-
discriminació de persones homosexuals i transsexuals, el Pla integral del 
poble gitano, el Pla estratègic de polítiques de dones, el Pla de ciutadania i de 
les migracions, el Pla per a la inclusió i la cohesió social, el Pla de lluita contra 
la pobresa, el Pla nacional de la joventut o el Pla integral de suport a les 
famílies.  
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El Govern aprova un nou pla de ciutadania i de les 
migracions per gestionar l’acollida i la integració de 
les persones nouvingudes 
 

 El Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016 és el cinquè 
pla interdepartamental d’aquestes característiques, el primer dels 
quals es remunta a 1993 

 

 Es divideix en cinc eixos temàtics: polítiques migratòries i context 
socioeconòmic, identificació-integració, convivència i cohesió 
social, infants i joves, i transició nacional  

 

 És fruit d’un procés participatiu que ha involucrat 86 entitats i 
organitzacions que treballen en l’àmbit de la immigració, tant del 
sector públic com del privat  

 
El Govern ha aprovat el Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016 
(PCM), el cinquè pla interdepartamental d’aquestes característiques -el primer 
dels quals es remunta a 1993- que té per màxim objectiu gestionar l’acollida i 
la integració de les persones migrades a Catalunya.  
 
Es tracta d’un document estratègic i programàtic que recull totes les polítiques 
públiques que desenvolupa la Generalitat per mitjà dels diferents 
departaments, sovint en col·laboració amb altres actors com els ens locals, els 
agents socials o les organitzacions de la societat civil.  
 
El Pla està estructurat en cinc eixos transversals, que es desenvolupen a 
través dels respectius programes: 
 

I. Polítiques migratòries i context socioeconòmic (8 programes): 
advoca per una política integral, de llarg recorregut, amb tots els 
actors implicats, coherent amb les estratègies nacionals i que, al 
mateix temps, satisfaci les necessitats de la ciutadania a l’exterior. 
En un escenari molt difícil per a la població immigrada resident a 
Catalunya, la formació destaca com a element clau per a la igualtat 
d’oportunitats.  

II. Identificació-emigració (5 programes): la cultura pública comuna 
s’ha de bastir en el marc d’un espai de comunicació, convivència, 
reconeixement i participació, per tal que la nació catalana continuï 
essent el referent de tota la població que hi viu i hi treballa.  

III. Convivència i cohesió social (8 programes): entre d’altres, el PCM 
aposta per recuperar la memòria migratòria de Catalunya, per donar 
més protagonisme als nous catalans d’origen immigrat i per 
sensibilitzar el conjunt de la població, de cara a evitar discursos 
excloents i lluitar contra la discriminació.  

http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/placiutadaniaimigracions
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IV. Infants i joves (2 programes): es pretén l’anivellament en la 
infància i la joventut independentment de l’origen familiar i la 
nacionalitat, tenint en compte les dificultats, dèficits i necessitats 
específiques que poden tenir els fills de la immigració pel que fa a 
l’educació, la salut, la legalitat, el món laboral i la participació 
ciutadana.  

V. Transició nacional (1 programa): els moviments migratoris han 
donat força demogràfica al país, han permès més creixement 
econòmic i també han contribuït a reforçar la identitat nacional. El 
repte de decidir, conjuntament, si Catalunya ha d’esdevenir un estat 
independent es considera una oportunitat única per reforçar la 
cohesió social.  

 
El PCM identifica, alhora, diversos factors clau a tenir en compte: 
  

 La dependència dels fluxos migratoris respecte del mercat laboral. 

 La necessària integració de la població nouvinguda. 

 Polítiques migratòries de doble sentit: immigració i emigració. 

 La vigència de la necessitat de construir un espai compartit de 
comunicació, de convivència, de reconeixement i de participació en la 
societat catalana. 

 La implicació de tots els sectors de la població en el procés de decisió 
sobre el futur polític de Catalunya. 

 
Emigració 
 
El Pla incorpora per primera vegada el moviment emigratori com a reflex del 
canvi de cicle migratori que està vivint el país. Després d’una dècada marcada 
per la intensitat en l’arribada de persones estrangeres, el període en què serà 
vigent el PCM es caracteritzarà previsiblement per l’estabilització d’aquesta 
població, així com per l’existència de magnituds apreciables d’emigració 
catalana cap a l’estranger.  
 
Un canvi de tendència provocat per la difícil situació econòmica i que força les 
administracions a vetllar per tal que les persones emigrades mantinguin el seu 
vincle amb Catalunya.  
 
D’altra banda, el Pla es regeix pels següents principis d’actuació:  
 

 Garantir el respecte i l’extensió dels drets humans. 

 Garantir la convivència i la cohesió social a Catalunya. 

 Garantir al conjunt de la societat la igualtat de drets i el respecte als 
deures. 

 Garantir una ciutadania basada en el pluralisme, la igualtat i el civisme 
com a norma de convivència. 
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 Promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats per afavorir la igualtat 
efectiva, eliminant condicions o circumstàncies arbitràries. 

 Universalitzar el dret d’accés als serveis, entenent-lo com l’accés de 
cada titular al conjunt de recursos, equipaments, projectes i programes. 

 Evitar estructures paral·leles que poguessin provocar la segregació 
dels titulars del dret d’accés als serveis. L’atenció ha de tendir a dur-se 
a terme en el marc ja existent de recursos, equipaments, projectes i 
programes. 

 Admetre, als serveis, enfocaments diferenciats o especificitats atesa 
l’heterogeneïtat de les persones titulars segons criteris d’edat, origen, 
sexe, habilitats o nivell formatiu. 

 Incorporar la perspectiva de gènere al llarg de tot el procés i, 
particularment, com a eina d’anàlisi i de planificació. 

 Incorporar la lluita contra el racisme i la xenofòbia en totes les accions 
dels agents signants del Pacte Nacional per a la Immigració. 

 Adaptar les mesures proposades a l’heterogeneïtat territorial de 
Catalunya. 

 Garantir l’aplicació de les actuacions a través de la dotació de recursos. 

 Fer-ne el seguiment i l’avaluació. 
 
El Pla és fruit de l’experiència acumulada per part dels diferents departaments 
de la Generalitat i, alhora, d’un procés participatiu que ha involucrat 86 entitats 
i organitzacions que treballen en l’àmbit de la immigració, tant organitzacions 
empresarials i sindicals, com associacions i el món local. El document preveu 
mesures de seguiment i avaluació per mitjà de plans d’actuació i informes 
d’execució anuals.  
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El Govern nomena els membres del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) 
 

 El CTESC està format per membres proposats per les 
organitzacions més representatives de l’àmbit sindical, 
empresarial, dels sectors agrari, marítimopesquer, i de l'economia 
social  
 

 També en formen part experts de reconegut prestigi en les 
matèries de la seva competència que són designats pel Govern de 
la Generalitat, a proposta dels consellers d’Empresa i Ocupació i 
d’Economia i Coneixement 
 

 La renovació es produeix per l’acabament del mandat dels 
membres que constitueixen el Ple del Consell d’aquest òrgan 
consultiu i d'assessorament del Govern en matèries 
socioeconòmiques, laborals i ocupacionals 

 
El Govern de la Generalitat ha fet efectiu el nomenament dels membres del 
Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) per als propers 
quatre anys. Així, segons preveu la seva normativa, l’Executiu ha acordat la 
renovació dels tres grups de membres d’aquest òrgan consultiu: els que 
proposen les organitzacions sindicals; els que proposen les organitzacions 
empresarials, i la resta, la meitat dels quals són proposats pels sectors agrari, 
marítimopesquer i de l’economia social, i l’altra meitat són experts de 
reconegut prestigi en matèries de la competència del Consell. 
 
Els membres designats del CTESC són els següents: 
 

 A proposta de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya: José 
Manuel Jurado Villena, Alfons Labrador Tames, Antònia Pascual 
Moreno, Montserrat Delgado Pérez, Raquel de Haro González, i Jesús 
Martínez Ortiz.  
 

 A proposta de la Unió General de Treballadors de Catalunya: Laura 
Pelay i Bargalló, Josefa Garcia i Lorenzo, Aida Ruiz Franco, Dionís Oña 
i Martín, José Manuel Fandiño i Crespo, i Josep Martí Vives i Abril. 
 

 A proposta de Foment del Treball Nacional: Yésika Aguilar Granados, 
Andreu Basseda Tous, Alba Cabañas Varales, Jorge Juan Galofré 
Moragas, Marisol Morales de Cano, Juan José Meca Saavedra, i 
Antonio Sáenz Andrés.  

 

 A proposta de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya: Lourdes 
Esteban Paredes, Moisès Bonal Ferrer, i Jana Callis Vilagut.  
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 A proposta de FEPIME, Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya: Maria Helena de Felipe Lehtonen, i Salvador 
Guillermo Viñeta.  

 

 En representació del sector agrari, a proposta de la Unió de Pagesos 
de Catalunya: Maria Rovira Duran.  
 

 En representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya: Josep 
Rosera i Simó. 

 

 En representació del sector marítimopesquer, i a proposta de la 
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors: Màrius 
Vizcarro Gianni.  

 

 En representació del sector de l'economia social, la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya ha proposat Núria Ballesteros i Díaz i Joan 
Segura i Segura. La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, de la seva banda, ha proposat Àngels Guiteras Mestres.  
 

 Per últim, pel que fa a les persones expertes de prestigi contrastat, a 
proposta dels consellers d’Empresa i Ocupació i d'Economia i 
Coneixement, s’ha designat Rafael Ortiz Cervelló, Esther Sánchez 
Torres, Joan B. Casas Onteniente, Carme Porta Abad, Ramon 
Bonastre i Bertran, i Modest Guinjoan Ferré. 

 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) és un òrgan 
consultiu i d'assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, 
laborals i ocupacionals. 
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El Govern regula la captura en viu d’espècies 
invasores i depredadores per garantir l’equilibri dels 
ecosistemes naturals 
 

 El Govern aprova el decret que homologa els mètodes de captura 
d’acord amb els criteris de selectivitat i benestar animal fixats 
internacionalment 

 

 La normativa també estableix que la utilització d’aquests mètodes 
ha de ser autoritzada mitjançant una acreditació individual 
atorgada per la Generalitat  
 

El Govern ha aprovat el decret que regula els mètodes de captura en viu de 
determinades espècies cinegètiques per evitar desequilibris i alteracions dels 
ecosistemes naturals. 
 
Amb aquesta normativa, s’homologuen els procediments de captura d’animals 
depredadors, com els porcs senglars i les guineus, o invasors, com el visó 
americà, d’acord als criteris de selectivitat i benestar animal fixats 
internacionalment. 
 
Concretament, el decret declara l’homologació a Catalunya dels mètodes de 
captura que han estat avaluats a Espanya amb procediments científics 
reconeguts i que són els següents: Collarum® (un llaç que utilitza un sistema 
pel qual els cànids queden atrapats sense patir cap dany); llaç amb topall i 
tancament lliure disposat en finestres; llaç amb topall americà disposat en 
finestres; llaç amb topall americà disposat al pas i caixa metàl·lica. 
 
A més, el decret estableix que la utilització d’aquests mètodes ha de ser 
autoritzada mitjançant una acreditació individual atorgada per la Generalitat, 
per a l’obtenció de la qual caldrà realitzar un curs. Fins ara, les captures les 
podia executar qualsevol persona amb una llicència de caça. 
 

Fins a l’any 2007, les captures de depredadors es regulaven a través d’ordres 
excepcionals de captura que publicava el Departament d’Agricultura. L’any 
2007, amb l’aprovació de la nova llei estatal, es deixen d’autoritzar les 
captures excepcionals i es comença a treballar amb el desplegament de la llei. 
Aquest decret, doncs, regula una situació que actualment no està emparada 
legalment. 
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El Govern adapta el títol de grau superior de 
programació de la producció en fabricació mecànica 

 

 Aquest cicle formatiu també s’ha renovat per adequar-se a la 
formació professional establerta a la LOE 

 
El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior de programació de la producció en fabricació mecànica, amb 
l’objectiu 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) i també se n’ha ampliat els continguts. Aquest títol està 
desenvolupat d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de 
Catalunya, que permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la 
formació professional. 
 
El nou currículum del cicle de grau superior de programació de la producció en 
fabricació mecànica amplia continguts relacionats amb la integració i 
automatització dels processos (mecanitzat d'alta velocitat i d'alt rendiment). 
També amplia els continguts de les capacitats associades a la preparació de 
sistemes de fabricació que requereixen domini de tecnologies de programació 
CAM, PLC i robots, a més de control de sistemes automàtics de tecnologies 
pneumàtiques, hidràuliques, elèctriques o les seves combinacions. 
 
El nou cicle dóna resposta a les necessitats educatives dels sectors 
econòmics, ja que el perfil professional d'aquest títol evoluciona cap a una 
major integració -a la petita i mitjana empresa- dels sistemes de gestió 
relacionats amb la qualitat, la prevenció de riscos laborals i la protecció 
ambiental. D’aquesta manera, complementa la gestió de recursos i persones i 
permet assolir un alt grau de competitivitat en un sector molt globalitzat, a 
partir del coneixement de les tecnologies i dels processos de fabricació.  
 


