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El Govern aprova el Pla de Seguretat Viària 2014-2016, 
que té com a objectiu reduir un 30% les víctimes 
mortals respecte al 2010 

 

 El document recull més d’un centenar d’accions destinades a 
complir amb l’objectiu de la Unió Europea de reduir a la meitat les 
víctimes mortals de trànsit l’any 2020 
 

 Algunes de les accions més destacades del pla són augmentar 
l’educació sobre conducció segura de ciclomotors i motocicletes; 
donar suport a les empreses i als municipis per a l’elaboració de 
plans de seguretat i campanyes sobre els riscos del consum 
d'alcohol, drogues i psicofàrmacs en la conducció 
 

 A més, es crearà l’Observatori de Seguretat Viària per promoure el 
posicionament de l’SCT a escala internacional així com analitzar la 
informació i investigar sobre el trànsit i la seva seguretat, 
especialment en l’àmbit urbà 
 

El Govern ha aprovat el Pla de Seguretat Viària de Catalunya 2014-2016, un 
pla triennal, que té com a objectiu reduir la sinistralitat viària, com a mínim, fins 
al 30% dels morts enregistrats l'any 2010.  
 
El Pla de seguretat viària (PSV), que es renova cada trienni, és un document 
clau que revisa i proposa les línies d’actuació que s'han de seguir per 
aconseguir els objectius generals de seguretat viària. Aquest document recull 
117 accions, i constitueix la primera concreció del Pla estratègic de seguretat 
viària 2014-2020, que el Govern va apropar el passat 14 de gener i, en 
consonància amb aquest, representa un primer pas en l’objectiu de donar 
compliment a les fites de la Unió Europea (UE) per a l’any 2020, de reduir a la 
meitat les víctimes mortals de trànsit respecte al 2010.  
 
El PSV, impulsat pel Servei Català de Trànsit, i amb la participació d’agents 
públics i privats, és un exemple de coresponsabilitat. Compta amb l’informe 
favorable de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (CCTSV), i 
preveu una sèrie d’objectius específics per a diferents col·lectius d’usuaris de 
reducció de la sinistralitat viària, en relació amb l’any 2010, de:  
 

-  24% de ferits greus amb seqüeles per a tota la vida 

-  36% del nombre d'infants morts 

-  12% del nombre de morts i ferits greus en motoristes 

-  18% del nombre de morts per atropellament 

-  12% del nombre de morts i ferits greus in mission i in itinere 

-  6% del nombre de morts en gent gran 



 

 

Acords de Govern. 29.04.2014  

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

 

3 

- I promoure l'ús de la bicicleta sense que n’augmenti l'accidentalitat 

 
En el Pla estratègic 2014-2020 es concreten i marquen aquests sis objectius 
principals: 
 

1. Protegir els usuaris de la mobilitat i control eficaç de les conductes de 
risc 

2. Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i 
interurbanes) i crear entorns de mobilitat transversals 

3. Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la 
mobilitat segura 

4. Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de 
seguretat viària que permetin la consecució de resultats 

5. Facilitar l’aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital 
6. Recerca + desenvolupament + innovació en la seguretat viària 

 
Accions destacades del PSV 2014-2016  
 
Quant a les accions del PSV 2014-2016, més d’un centenar, estan agrupades 
en funció d’aquests sis objectius. Les més destacades són: 
 
- Ampliar l’educació sobre conducció segura de ciclomotors i 

motocicletes a secundària i formació professional: actualment, l’SCT 
dóna suport als centres educatius mitjançant els parcs infantils de trànsit 
que desenvolupen activitats didàctiques i de conducció amb bicicletes a 
primària i ciclomotors a secundària. Ara, tenint en compte l’ascens de 
l’accidentalitat en el grup de motoristes, l’SCT també realitzarà un 
programa educatiu sobre conducció segura de motocicletes que s’oferirà 
als joves escolaritzats a partir de 16 anys de secundària, batxillerat i cicles 
formatius que disposin de permís de conduir. 

 
- Crear l’Observatori de Seguretat Viària: amb aquest ens es vol 

promoure el posicionament de l’SCT a escala internacional així com 
analitzar la informació i investigar sobre el trànsit i la seva seguretat, 
especialment en l’àmbit urbà. 

 
- Donar suport a les empreses per a l’elaboració de plans de seguretat 

viària laboral en els plans de prevenció de riscos laborals: actualment 
els plans de prevenció de riscos laborals no preveuen d'una manera 
específica la seguretat viària, o bé ho fan d'una manera generalista. Per 
facilitar la tasca dels professionals de la prevenció, l’SCT, juntament amb 
la resta d’agents implicats, dissenyarà una guia per realitzar plans de 
seguretat viària laboral a les empreses dins dels seus plans de prevenció 
de riscos. 
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- Impulsar Plans Locals de Seguretat Viària en els municipis amb 
menys de 20.000 habitants, així com fer-ne el seguiment, l'avaluació i 
actualització: Des de l’any 2006, en l'àmbit local el Servei Català del 
Trànsit realitza Plans Locals de Seguretat Viària (PLSV) que tenen com a 
objectiu reduir el nombre de víctimes per accident de trànsit, reduir el 
nombre d’accidents amb víctimes, coordinar diferents àrees de 
l’Ajuntament en tasques contra la sinistralitat, concretar un eix d’actuacions 
a favor de la seguretat viària i elaborar mesures per tal d’aconseguir els 
objectius plantejats. Fins a l'any 2013 s'han elaborat un total de 156 PLSV, 
que inclouen tots els municipis de més de 20.000 habitants, capitals de 
comarca i d'altres municipis que ho han sol·licitat. En total, els municipis on 
s'ha realitzat PLSV representen el 81,4% de la població catalana. Per al 
trienni 2014-2016 es preveu dotar de PLSV tots aquells que tenen una 
població d’entre 10.000 i 20.000 habitants i encara no han elaborat el seu 
pla, així com també tots aquells municipis que ho demanin. 

 
- Realitzar campanyes d'informació i sensibilització sobre els riscos del 

consum d'alcohol, drogues i psicofàrmacs en la conducció: per tal 
d'arribar als usuaris més vulnerables per edat (joves de 16 a 25 anys), es 
faran campanyes específiques en coordinació amb el Departament 
d'Ensenyament i amb els establiments de lleure nocturn (especialment 
discoteques i altres equipaments nocturns als quals només es pot accedir 
en vehicle privat). D’altra banda, per fer arribar el missatge a la resta de la 
població, també es proposa crear una campanya específica en coordinació 
amb el Departament de Salut. 

 
- Crear nous grups de treball per abordar problemàtiques específiques 

en matèria de seguretat viària: a l’objectiu estratègic de reduir el 50% de 
víctimes mortals l'any 2020 respecte a l'any 2010 hi van associats un 
conjunt d’objectius específics per a diferents col·lectius d’usuaris. Per 
assolir aquests objectius es preveu la creació de grups de treball específics 
per a temes concrets, com ara: GT de seguretat laboral viària, GT de 
mobilitat segura i sostenible (col·lectius vulnerables), GT de comunicació 
de la seguretat viària, GT de qualitat dels centres de formació de 
conductors, GT de Salut, GT sobre ITV, GT Fundació del SIAVT, GT 
d'Ensenyament, GT d'avaluació dels processos formatius i tots aquells que 
siguin necessaris per abordar problemàtiques específiques. 
 

- Implantar l’ISO 39001 en el Servei Català de Trànsit: publicada l’octubre 
de l’any 2012, aquesta norma estableix els requisits per a la seguretat 
viària i les millors pràctiques de gestió, la superació dels objectius i la 
millora de la coherència entre organitzacions implicades en la millora de la 
seguretat viària. Amb l’objectiu d’assolir un model de gestió orientat a 
l’excel·lència, es proposa implantar l’ISO 39001 i elaborar el full de ruta per 
adaptar el sistema de gestió a la norma. 
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El Govern aprova la creació de l’Acadèmia Catalana de 
Gastronomia i Nutrició per impulsar la cultura 
gastronòmica del país  
 

 La nova corporació de dret públic neix per promoure, divulgar i 
protegir la cuina i les activitats gastronòmiques de les diferents 
comarques de Catalunya 
 

 L’Acadèmia també pretén impulsar les ciències de la nutrició per a 
la millora de la salut i el benestar dels ciutadans  

 
El Govern ha aprovat la creació de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i 
Nutrició, que té per objectiu la recerca, la promoció i la protecció de la cuina i 
les activitats gastronòmiques pròpies de les diferents comarques de 
Catalunya. La nova corporació de dret públic abordarà també l’estudi i la 
promoció de les ciències de la nutrició, per potenciar-ne la integració dins 
l’estructura sanitària i social amb la finalitat de millorar la salut i el benestar 
dels ciutadans. 
 
La nova Acadèmia, que actuarà com a òrgan assessor dels organismes 
públics de Catalunya, s’organitzarà en una Assemblea i una Taula Directiva. 
Un cop nomenats els acadèmics titulars i de número, la corporació haurà de 
convocar, en el termini de sis mesos, una reunió extraordinària per tal 
d’aprovar els estatuts i elegir els membres de la Taula Directiva. 
 
L’Acadèmia es crea en el marc del conjunt d’actuacions del Govern en matèria 
de promoció de la gastronomia catalana com a element de qualitat i 
singularitat de la indústria turística i agroalimentària del país i de les 
actuacions del Govern per donar a conèixer la importància de la nutrició 
equilibrada en la salut dels ciutadans. 
 
La cultura gastronòmica és una part indestriable de la identitat dels pobles. 
Així, la declaració, per part de la UNESCO, de les gastronomies de 
determinats àmbits territorials com a patrimoni immaterial de la humanitat, 
certifica la percepció general que la cuina catalana és un dels elements 
formadors de la nostra cultura.  
 
Alhora, el desenvolupament de les ciències de la nutrició cada vegada té més 
rellevància dins la nostra societat, i és objecte d’estudi. La professió de 
dietista-nutricionista està definida en el nostre ordenament jurídic com a 
professió sanitària titulada. Així, els professionals que exerceixen la professió 
potencien que la nutrició sigui un mitjà adequat per a la millora de la salut i el 
benestar de la ciutadania i perquè aquesta s’integri dins l’estructura sanitària i 
social des de les perspectives científica, cultural, laboral investigadora i 
docent.  
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El Govern impulsa la protecció dels espais naturals, la 
biodiversitat i la prevenció contra els incendis 
forestals 

 

 L’increment de visitants als espais naturals de protecció especial 
durant l’estiu requereix la contractació de personal 

 

El Govern ha aprovat l’Acord pel qual es crea el Programa d’estiu de 
prevenció d’incendis forestals i de treballs en espais naturals de protecció 
especial, i s’autoritza la contractació de personal per a l’any 2014. 
 
La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) executa 
anualment, durant els mesos d’estiu, diversos projectes dirigits a la protecció 
dels espais naturals, l’augment de la seva biodiversitat i a la protecció de 
l’equilibri dels hàbitats naturals, així com a la prevenció i lluita contra els 
incendis. 
 
Les previsions a mitjà termini d’organismes internacionals com la NOAA 
preveuen una primavera seca. Això juntament amb els estius secs propis del 
clima mediterrani comporta un augment considerable del risc d’incendi forestal 
i, per tant, cal reforçar l’operativitat de la vigilància del Cos d’Agents Rurals.  
 
Així mateix, l’increment, durant l’època estival, de l’afluència de visitants als 
espais naturals de protecció especial, requereix un reforç de les tasques 
d’informació, ja que és un element clau en la lluita per a la protecció d’aquests 
espais d’alt valor natural. 
 
Aquesta circumstància suposa que per a la campanya d’aquest any 2014 
s’hagi de preveure un reforç addicional als equips encarregats de la prevenció 
d’incendis forestals, i de la protecció dels espais naturals. 
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La Generalitat regula el Consell Català de l’Empresa 
com a òrgan d’assessorament i participació 
empresarial 
 

 El Consell Català de l’Empresa es configura com l’òrgan que 
assessorarà la definició i el disseny de la política industrial de 
Catalunya 
 

 L’actuació del Consell ha de contribuir a accelerar el procés de 
transformació empresarial a través d’una política activa, 
previsora i eficaç que afavoreixi l’adaptació estratègica de les 
empreses als canvis i la millora de la seva competitivitat 

 

 El Consell reuneix representants institucionals, agents 
empresarials, organitzacions sindicals i cambres de comerç de 
Catalunya 

 
El Govern ha aprovat la composició i el funcionament del Consell Català de 
l’Empresa, un òrgan d’assessorament i de participació empresarial per a la 
definició i el disseny de la política industrial de Catalunya. Aquest òrgan 
impulsarà les principals línies d’actuació de l’estratègia industrial que 
desenvolupa la Generalitat.  
 
El Consell Català de l’Empresa ha de ser una peça destacada per assolir 
l’objectiu d’accelerar el procés de transformació empresarial per mitjà d’una 
política activa, previsora i eficaç que afavoreixi l’adaptació estratègica de les 
empreses als canvis i a la millora de la seva competitivitat.  
 
L’estratègia industrial de la Generalitat s’alinea amb les polítiques industrials 
definides per la Unió Europea. També ho fa amb el programa RIS3 
d’Especialització Intel·ligent en Recerca i Innovació. En l’estratègia industrial 
de Catalunya, el Govern ha identificat les especialitzacions de coneixement de 
la indústria catalana amb més potencial de creixement, i impulsarà un conjunt 
de programes específics per augmentar-ne la competitivitat.  
 
La política industrial té un enfocament sectorial i s’articula sobre 7 àmbits 
prioritaris: l’alimentació, l’energia i els recursos, els sistemes industrials, les 
indústries relacionades amb el disseny, les indústries relacionades amb la 
mobilitat sostenible, les indústries de la salut i les indústries basades en 
l’experiència. 
 
El decret aprovat avui estableix aquestes cinc funcions del Consell Català de 
l’Empresa:  
 

a) Contribuir a establir les bases necessàries per al manteniment de 
l’activitat industrial, entesa com la defensa del teixit industrial actual i la 
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intervenció per garantir la continuïtat de projectes estratègics, així com 
d’una política d’estímuls i suport a la política de clústers i a programes 
de millora de gestió empresarial. 

b) Afavorir el marc idoni per generar els processos d’innovació 
empresarial, la internacionalització de l’empresa i l’atracció de projectes 
d’inversió empresarial estratègics per a Catalunya, en l’àmbit de la 
indústria i dels serveis destinats a la producció. 

c) Impulsar instruments que facilitin l’acceleració del canvi i el 
desenvolupament industrial de Catalunya, i en aquest sentit proposar 
accions estratègiques relacionades amb aquest desenvolupament i 
també proposar actuacions relacionades amb les polítiques d’innovació, 
transferència tecnològica i localització industrial. 

d) Fer el seguiment de les mesures que es defineixin en altres instàncies 
o administracions i puguin afectar la política industrial, així com elevar 
propostes de política industrial a instàncies superiors. 

e) Traslladar les recomanacions que afavoreixin la política de 
transformació industrial a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa. 

 
Per dur a terme les seves funcions, el Consell Català de l’Empresa comptarà 
amb un Plenari presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació, amb 
representants de la Generalitat, les organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives, així com representants de les cambres de comerç i 
d’associacions vinculades directament amb la innovació, la 
internacionalització, l’emprenedoria i el desenvolupament empresarial.  
 
D’altra banda, podrà constituir comissions específiques de treball. El mateix 
decret ja en crea tres: Comissió Executiva Permanent, centrada en la política 
industrial; Comissió de Competitivitat i Emprenedoria, i Comissió de Petites i 
Mitjanes Empreses.  
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El Govern estalviarà 10 milions d’euros l’any amb el 
nou sistema de distribució elèctrica al Metro de 
Barcelona 
 

 El Govern encarrega a Ifercat els tràmits per implantar un nou 
sistema de distribució elèctrica que permeti optimitzar el 
manteniment de la xarxa de Metro 

 

 El projecte permetrà treure més rendiment de l’L9, ja que 
n’aprofitarà dues subestacions per alimentar la resta de la xarxa 
 

 Aquesta actuació comporta una inversió d’uns 60 milions d’euros, 
que es finançarà mitjançant una concessió 

 

El Govern ha encarregat avui a l’empresa pública Ifercat els tràmits per a la 
implantació d’un nou sistema de distribució elèctrica que millori l’eficiència 
energètica al Metro de Barcelona, mitjançant l’extensió de la xarxa elèctrica de 
l’L9 a la resta de la xarxa que gestiona TMB. Aquesta actuació permetrà 
optimitzar el manteniment i explotació d’aquesta xarxa de transport públic, 
reduir la despesa elèctrica més de 10 milions d’euros l’any i millorar el 
rendiment de la infraestructura de l’L9. 

El projecte consisteix en la reconfiguració de dues subestacions receptores de 
l’L9 (amb xarxa de distribució pròpia), ubicades a Sagrera i Zona Franca, i la 
implementació d’una nova xarxa de distribució per tal que alimentin també la 
resta de la xarxa de Metro. D’aquesta manera, es possibilitarà l’accés a tota la 
xarxa a tarifes elèctriques de 220kv (les de l’L9), més econòmiques que les 
actuals de 25kv (resta de la xarxa). 

Així, aquesta actuació té com a principals objectius optimitzar el cost del 
manteniment i explotació de la xarxa de Metro; millorar la fiabilitat en el 
subministrament elèctric; reduir la despesa en l’energia consumida; assolir un 
major aprofitament de la inversió a l’L9 i generar estalvis en futures 
ampliacions de la xarxa actual en drets d’escomesa. 

Per dur a terme aquest projecte, s’estima un pressupost de prop de 60 milions 
d’euros, que es finançarà mitjançant una concessió d’obra pública. Els tràmits 
que ara s’impulsen inclouen l’elaboració dels estudis de viabilitat previs 
necessaris, així com l’autorització per a la licitació i adjudicació de la 
concessió i el seguiment de l’execució de les obres.  
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El Govern impulsa la recerca i la formació entre els 
professionals d’infermeria 
 

 Aprova la renovació del conveni de col·laboració subscrit, a través 
de l’Institut de Salut Carlos III, amb l’Institut Internacional Joanna 
Briggs 
 

 Gràcies a aquest conveni, els professionals sanitaris i 
especialment el personal d’infermeria de Catalunya tindran accés 
a tots els recursos i publicacions de la pàgina web del Joanna 
Briggs de manera gratuïta 

 
El Govern ha aprovat avui la renovació del conveni de col·laboració subscrit, a 
través de l’Institut de Salut Carlos III, amb l’Institut Internacional Joanna Briggs 
amb l’objectiu de promoure la pràctica de cures d’infermeria basades en 
l’evidència a nivell mundial. L’Institut Internacional Joanna Briggs creat l’any 
1996 a Austràlia està especialitzat en recerca en infermeria i pràctica clínica 
basada en l’evidència. 
 
Gràcies a aquest conveni, els professionals sanitaris i especialment el 
personal d’infermeria de Catalunya tindran accés a tots els recursos i 
publicacions (de manera gratuïta) de la pàgina web del Joanna Briggs, un dels 
centres més importants del món en recerca infermera. També suposarà la 
continuïtat de la xarxa de centres compromesos amb l’excel·lència en cures 
d’infermeria amb la nova convocatòria del Projecte d’implantació de Guies 
Pràctiques en centres compromesos amb l’excel·lència en cures. 
 
La signatura d’aquest conveni remarca el compromís del Departament de 
Salut amb la formació infermera en els diferents aspectes de la pràctica clínica 
basada en l’evidència. El conveni de col·laboració amb l’Institut Internacional 
Joana Briggs s’inscriu dins de l’estratègia del nou pla de Recerca i Innovació 
2012-2015 que aposta per les estratègies de prevenció i cures efectives 
relacionades amb la salut de les persones. 
  

http://www.evidenciaencuidados.es/
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Altres Acords del Govern 
 
El Govern aprova la simplificació de l'estructura administrativa de 
L'Auditori 
 
El Govern ha acordat la dissolució de l’Entitat Autònoma de l’Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. D’aquesta manera, 
l’Executiu aprova la simplificació de l'estructura d'aquest equipament unificant 
les unitats de gestió.  
 
Aquesta dissolució ratifica l’acord proposat pels representants de la 
Generalitat de Catalunya i aprovat pel Consell Rector del Consorci de 
l’Auditori i l’Orquestra per a la dissolució de l’entitat el 20 de març de 2013.   
 
De conformitat amb l’article 33.1 dels Estatuts de l’Entitat Autònoma de 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, el Consorci de 
l'Auditori i l'Orquestra succeeix universalment l’Entitat Autònoma de 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El patrimoni amb 
els increments i aportacions que consten en l’actiu de l’Entitat reverteixen al 
Consorci, i el personal de l'Entitat s’integra a la plantilla d’aquest.  
 
El Govern impulsa obres de millora de la seguretat viària al Figaró i a 
Horta de Sant Joan 
 
El Govern ha aprovat l’execució de dues obres, a la carretera C-17 al Figaró 
(Vallès Oriental) i a la T-330 a Horta de Sant Joan. Aquestes actuacions, que 
sumen una inversió de 800.000 euros, consistiran en la reparació del 
sosteniment d’un túnel (C-17) i l’estabilització d’un mur d’escullera (T-330) 
amb l’objectiu de millorar la seguretat viària. 
 
Pel que fa a la C-17, a partir de la setmana que ve es repararan els 
desperfectes que s’han produït per la degradació del sosteniment del túnel del 
Figaró. Les tasques, que duraran sis setmanes, tenen un pressupost 
d’aquesta actuació és de prop de 550.000 euros. Els treballs comportaran 
afectacions al trànsit. 
 
A la T-330, es preveu iniciar demà els treballs de millora de l’estabilització d’un 
talús mitjançant la reparació d’un mur d’escullera existent que, com a 
conseqüència de les pluges de l’hivern, ha perdut capacitat de resistència. Les 
tasques que es duran a terme correspondran a la reposició del mur malmès, 
l’excavació de les terres esllavissades i l’execució d’un nou sistema que faciliti 
el drenatge. Aquesta actuació compta amb un pressupost de 250.000 euros i 
tindrà un termini de tres mesos. 
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Nomenaments i cessaments 
 
Gabriel Masfurroll Lacambra 
 
President del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Nascut a Barcelona el 1953. 
 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona l’any 1977. És 
professor de postgraus i màsters a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
i a les escoles de negocis IE, IESE i ESADE.  
 
Fundador d’USP Hospitals (1997), entitat de la qual va ser conseller 
delegat i president fins 2010. Des de 1980 ha desenvolupat la seva 
carrera professional en destacats hospitals espanyols i en les millors 
cadenes hospitalàries nord-americanes i britàniques. El 2010 va començar 
una nova etapa professional amb la creació de Wings 4 Business. 
 
En l’àmbit de la gestió esportiva, ha estat directiu del FC Barcelona, com 
Chairman del Advisory Board de la NFL a Espanya i actualment és 
vicepresident de la Fundació FC Barcelona. 
 
En el camp de la filantropia va ser el 1984 fundador i secretari del Patronat 
de la Fundació Catalana de la Síndrome de Down (www.fcsd.org), i és 
fundador i president de la Fundació Alex (www.fundacionalex.org), una 
entitat que porta el nom del seu segon fill, Alex , que va néixer amb 
síndrome de Down i que està destinada a impulsar projectes a favor de la 
infància i les persones amb capacitats diferents.  
 
Des de 2011 és patró de la Fundació Junior Achievement (www.ja.org) per 
fomentar l' emprenedoria a les escoles, de la qual també és president del 
Consell Assessor a Catalunya. A més és president de la Fundació 
Laureus Espanya (www.laureus.com).  
 

http://www.fcsd.org/
http://www.fundacionalex.org/
http://www.ja.org/
http://www.laureus.com/

