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Eix 1 . Recuperació econòmica i creació d'ocupació 

Aturar la tendència dels darrers anys en el mercat laboral, frenant la destrucció de 
llocs de treball i avançant en la creació d'ocupació. 
 

EMO Govern, patronals i sindicats han signat l'acord pel diàleg social permanent. El 

mes d'abril del 2014 s'ha presentat un document consensuat entre tots els agents 

que conté un conjunt de mesures de caràcter urgent destinades a pal·liar els efectes 

de la crisi sobre l'ocupació, el nivell de benestar de les persones i la supervivència 

del teixit empresarial. Aquestes mesures s'han recollit en dos plans de xoc, que, 

només per al 2014, comporten partides extraordinàries de més de 500 milions 

d'euros. El segon paquet de mesures s'adreça a l'impuls de la competitivitat 

econòmica del país, a través d'actuacions que es duran a terme a mitjà i llarg 

termini.  

EMO La Generalitat destinarà 18 milions d'euros a la formació contínua dels 

treballadors catalans. El Consorci per a la Formació Contínua, amb el vistiplau dels 

agents econòmics i socials, ha aprovat les subvencions de 2014 per a formació 

d'oferta, amb què preveu que es beneficiïn unes 56.000 persones. Aquests fons, 

que s'incrementaran fins a vorejar els 20 milions d'euros, es dedicaran a finançar 

plans de formació adreçats prioritàriament a treballadors ocupats La iniciativa 

s'emmarca en l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació (2012-2020), que té l'objectiu 

de millorar l'ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses 

catalanes. 

ENS S'ha creat un projecte per millorar la integració laboral de persones amb 

discapacitat. El projecte WorkLink té per objectiu reconèixer l'experiència laboral de 

persones amb necessitats específiques per facilitar-ne la integració i augmentar les 

seves oportunitats per accedir al món laboral. Actualment, un 55% de les persones 

amb discapacitat no posseeix cap acreditació de les seves competències. El 

projecte servirà per orientar i assessorar les persones amb discapacitat, estimular-

ne el creixement personal i professional, reconèixer acadèmicament unitats 

formatives i acreditar unitats de competència adquirida. 

EMO La Generalitat va destinar 21,2 milions d'euros a la formació de treballadors 

catalans el 2013. El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, amb l'acord 

dels agents econòmics i socials, va resoldre la convocatòria 2013 de subvencions 

per a la formació contínua. Els fons de formació contínua financen plans adreçats 

prioritàriament a treballadors ocupats, i dediquen una atenció especial a sectors clau 

de l'economia del país. Cal recordar que la iniciativa 'Forma Empresa50.Cat' dóna 

suport a les empreses perquè utilitzin la bonificació de les seves quotes de la 

seguretat social i realitzin formació a mida segons les necessitats de les seves 

plantilles. 

EMO La Generalitat ha aprovat una ordre perquè el SOC pugui treballar la 

intermediació laboral amb agències de col·locació privades per a determinats 
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col·lectius. La col·laboració publico privada d'aquesta iniciativa pretén aconseguir 

una millora dels mecanismes d'intermediació laboral per fomentar les oportunitats 

d'accés a una ocupació per part de les persones desocupades amb dificultats 

d'inserció laboral, i és un complement de la intermediació que es fa i es continuarà 

fent des de les Oficines de Treball de la Generalitat. Per desenvolupar aquesta 

actuació el Govern hi destinarà 3.561.000 euros procedents dels pressupostos de 

l'Estat. Es preveu, en aquesta primera convocatòria, que les agències puguin 

atendre unes 10.000 persones aturades. 

EMO El Govern ha avançat per al 2014 i, per segon any consecutiu, 44,2 milions 

d'euros de fons propis  per garantir la inserció sociolaboral de les persones 

amb discapacitat. Amb aquesta aportació, la Generalitat podrà garantir el 

pagament del 50% del Salari Mínim Interprofessional dels treballadors amb 

discapacitat dels centres especials de treball (CET), així com el salari dels tècnics 

que donen suport a les persones amb discapacitat en l'adaptació a la feina 

(USAPS). Actualment, a Catalunya hi ha 210 centres que donen feina a més de 

13.000 persones amb discapacitat. 

EMO La Generalitat destina 10 milions d'euros per formar i inserir 1.200 persones 

beneficiàries de l'RMI al llarg del 2014 i 2015. En aquesta convocatòria  s'ha 

doblat el pressupost i el nombre de persones que se'n beneficiaran. Els contractes 

de treball tindran una durada de sis mesos i una jornada laboral del 100% amb un 

sou mensual de 850 euros. 

EMO La Generalitat destinarà més de 147,7 milions d'euros per a les polítiques 

actives d'ocupació. Les convocatòries del 2013 del SOC (per executar entre 2013 i 

2014) han estat enfocades als col·lectius amb més dificultats per trobar feina i per a 

la formació de persones en situació d'atur en sectors claus de l'economia (comerç, 

energia, hostaleria, química, etc.). El Govern prioritza el col·lectiu de persones en 

dicapacitat i hi destina més de 78 milions d'euros: 68,9 milions als Centres especials 

de treball (CET's); 5,9 milions a programes d'orientació professional i 3,3 a la 

integració sociolaboral.  

EMO El Govern ha impulsat l'Avantprojecte de llei d'ocupació i del SOC per 

modernitzar el marc legal que ha de permetre frenar l'atur i crear llocs de 

treball. L'objectiu de la llei és modernitzar el sistema d'ocupació de Catalunya i el 

SOC,  perquè els serveis oferts a les persones en atur i a les empreses siguin el 

màxim d'eficaços i eficients davant l'augment, cronificació i massificació de l'atur dels 

últims anys. 

EMO La Generalitat ha ampliat la xarxa d'espais de recerca intensiva de feina am 34 

nous centres per tot Catalunya. Aquests 34  Espais tenen la finalitat d'accelerar la 

incorporació al mercat de treball de les persones en situació d'atur. El Departament 

d'Empresa i Ocupació va destinar el 2013, 2,1 milions d'euros per aquest programa, 

que gestionen ajuntaments i entitats privades. A la convoactòria 2014, s'hi 

destinaran prop de 1,8 milions d'euros. Es calcula que en cada un d'aquests Espais 
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es dóna suport i orientació laboral a mil persones. 

EMO 265.537 persones sense feina s'han beneficiat de les accions del Servei 

d'Ocupació de Catalunya el 2013. La xifra representa el 42,5% del total d'aturats 

registrats a mes de desembre del 2013, distribuïts en: 110.245 en l'àmbit 

d'orientació, 127.622 en l'àmbit de la formació, 21.555 en programes amb 

contractació i 6.115 en programes de desenvolupament local. 

EMO El Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) 

ha lliurat al Govern diversos documents per a la reactivació econòmica i la 

creació d'ocupació. Concretament, ha presentat propostes sobre fiscalitat 

empresarial per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació (gener 2013), 

mesures a curt termini orientades a la reactivació econòmica (juny 2013), 

recomanacions per a la reducció de l'evasió fiscal i l'aflorament de l'economia 

submergida (juliol 2013) i orientacions per a la millora de la transparència a les 

institucions i a les empreses (octubre 2013). També ha presentat tres notes: una que 

analitza els límits a la competència fiscal en estats descentralitzats (març 2013), una 

altra sobre escenaris d'un programa d'assistència financera a l'Estat espanyol (abril 

2013) i una altra sobre la reforma de la formació professional i l'impuls de la formació 

al llarg de la vida (novembre 2013). 

EMO La Generalitat destina 5 milions d'euros per orientar un mínim de 16.000 

persones en situació d'atur. El Departament d'Empresa i Ocupació destina 

5.039.500 milions d'euros a la convocatòria d'ajuts per al 2014. Les accions 

d'orientació i acompanyament es faran a través de la Xarxa d'Orientació per a 

l'Ocupació i beneficiarà un mínim de 16.000 persones en situació d'atur. En la 

convocatòria d'enguany es destinen un 66,6% més de recursos que la de l'any 2013. 

EMO La Generalitat ha destinat més de 23,4 milions d'euros al programa "Treball als 

Barris" . Aquesta iniciativa del Servei d'Ocupació de Catalunya permetrà atendre 

14.000 persones en situació d'atur i exclusió social. Aproximadament unes 11.500 

persones podran accedir a un contracte de treball mitjançant accions que combinen 

formació i contractació. 

EMO La Generalitat prorroga la contractació dels 110 orientadors laborals de les 

oficines de treball fins el desembre de 2014. D'aquesta manera es manté el 

reforçament dels serveis d'orientació per incrementar les possibilitats de trobar feina 

a les persones en atur. Aquests 110 professionals centren la seva activitat en la 

presentació de la cartera de serveis del SOC identificació dels factors d'ocupació, 

assessorament grupals i individuals, orientació professional i cerca de feina i 

intermediació laboral, així com serveis a les empreses. 

 

Reduir la taxa d'atur juvenil 
 

EMO La Generalitat destinarà 240 milions d'euros al Pla de Garantia Juvenil en els 
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propers 7 anys, per donar cobertura a 111.000 joves catalans. Aquesta quantitat 

és la combinació de recursos propis i del Fons Social Europeu, i permetrà donar 

cobertura a 111.000 joves catalans de 16 a 25 anys. D'aquesta manera es dóna 

compliment al mandat europeu d'oferir feina, pràctiques o formació als joves que 

estiguin quatre mesos a l'atur. 

EMO El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i l'empresa Nestlé han col·laborat en 

l'aplicació de programes de formació i contractació de persones en atur. El 

SOC va preseleccionar 20 joves perquè l'empresa en contractés 5 amb formació 

d'electromecànica per treballar a la seva fàbrica de Girona, estudiïn alemany i facin 

formació dual a Alemanya. 

EMO El Govern ha posat en marxa el Pla Inserjoves 2013. Aquest programa, que es 

desenvoluparà entre els anys 2013 i 2014, té un pressupost de 50 milions d'euros. 

Inserjoves vol beneficiar directament 33.100 joves, dels quals un mínim uns 3.000 

podran  accedir a un contracte de treball a través dels programes 'Joves per 

l'Ocupació' i 'Fem Ocupació per a Joves'. 

EMO La Generalitat ha destinat 4 milions d'euros a una nova edició de 'Forma i 

Insereix' i preveu beneficiar prop de 2.000 persones en situació d'atur. El 

programa, que augmenta la seva dotació en 1 milió respecte al 2013, segueix 

prioritzant persones menors de 30 anys, amb dificultats d'inserció o que hagin 

exhaurit totes les prestacions. 

EMO El Consell de Relacions Laborals ha creat un grup de treball sobre l'atur 

juvenil. La finalitat  d'aquest grup de treball és promoure la concertació social al 

voltant del problema laboral que afecta el col·lectiu de persones joves, amb un atur 

molt per sobre de la mitjana de la població de Catalunya. 

EMO La Generalitat i les universitats catalanes han impulsat un nou programa 

d'inserció laboral i millora de l'ocupabilitat per a 27.000 joves estudiants i 

graduats universitaris. Les actuacions 2014 s'adreçaran prioritàriament als 

estudiants  que durant el curs 2013-2014 finalitzin els estudis de grau o postgrau, 

així com els recents graduats, llicenciats i doctorats de fins a 2 anys des del 

tancament de l'expedient acadèmic. 

EMO La Generalitat destinarà 240 milions d'euros al Pla de Garantia Juvenil en 7 

anys, per donar cobertura a 111.000 joves catalans. Així, i amb la suma de fons 

propis i dels provinents d'Europa, el Govern complirà amb el mandat europeu d'oferir 

feina, pràctiques o formació a tota persona de 16 a 25 anys que completi quatre 

mesos a l'atur. 

EMO La Generalitat destinarà 200.000 euros per subvencionar les pràctiques no 

laborals per joves en atur amb compromís de contractació. El Servei d'Ocupació 

de Catalunya (SOC) ha destinat 200.000 euros a la concessió de subvencions a les 

empreses que hagin subscrit convenis de col·laboració amb el SOC per a la 
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realització de pràctiques no laborals de joves amb compromís de contractació. Les 

pràctiques no laborals són realitzades per joves de 18 a 25 anys en situació d'atur, 

que tinguin qualificació professional en l'àmbit educatiu o laboral però nul·la o 

escassa experiència laboral. 

EMO S'ha iniciat el programa 'Aprenent i treballant', que permetrà a uns 250 joves 

simultaniejar formació i treball remunerat. Aquest programa pilot, adreçat a joves 

aturats menors de 30 anys i amb baixa qualificació, facilita que les empreses 

s'impliquin en el procés d'aprenentatge d'aquestes persones, a les quals 

contractaran i pagaran un sou pel temps efectiu que treballin en els seus centres 

productius. Una vegada els joves hagin seguit un itinerari d'un mínim d'un any 

rebran un Certificat de Professionalitat com a acreditació oficial de la formació 

rebuda. 

 

Facilitar instruments financers al teixit empresarial català per millorar la seva 
competitivitat 
 

ECO L'ICF destina el 2014 més de 680 milions d'euros per facilitar el finançament a 

empreses, principalment pimes i autònoms. L'any 2014, l'ICF destina 680 milions 

d'euros (un 20% més que el 2013) per impulsar i facilitar l'accés al finançament a 

més de 1.600 empreses: 650 milions per a préstecs i avals i 30 milions en capital 

risc i préstecs participatius. En el primer semestre de l'any, l'ICF ha facilitat l'accés al 

finançament a 801 empreses per un import de 377 milions d'euros.  L'any passat, 

l'ICF va facilitar l'accés al finançament a més de 1.200 empreses - el 98% pimes i 

autònoms - per un import global de més de 600 milions d'euros, mentre que en 

l'àmbit del capital risc va comprometre més de 137 milions a través de 28 

instruments de capital -  especialitzats en els segments llavor, creixement i/o 

desenvolupament-, 5 dels quals gestiona directament. 

ECO L'ICF participa en diversos fons de capital risc i de capital llavor. Al llarg del 

primer semestre de 2014 ha compromès la seva participació en el fons Suma 

Capital Growth, al qual preveu aportar fins a 15 milions d'euros per impulsar la 

internacionalització i consolidació de pimes catalanes. De l'altra, participa amb 2 

milions d'euros en el nou fons de capital risc Caixa Innvierte BioMed II impulsat per 

"la Caixa" i el CDTI; aquest fons, que comptarà amb un volum d'inversió de 35 

milions d'euros, invertirà en empreses especialitzades en el desenvolupament de 

nous mètodes diagnòstics, teràpies i tecnologies mèdiques.  L'any 2013, l'ICF va 

comprometre un milió d'euros en els fons de capital llavor Venturcap II i Inveready 

Biotech II SCR per donar suport i impulsar l'emprenedoria en els àmbits de la 

biotecnologia i les TIC; en total, des del 2011 s'han fet compromisos d'inversió de 

7,6 milions d'euros en cinc fons de capital llavor. 

ECO L'ICF i el BEI finançaran les pimes catalanes amb 300 milions d'euros. El BEI 

ha concedit en el segon trimestre 2014 un préstec de 150 milions a l'ICF destinat a 

incrementar el finançament per a les pimes de Catalunya. L'ICF hi aportarà 150 
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milions addicionals, amb l'objectiu d'estimular el creixement econòmic i crear 

ocupació. El préstec del BEI oferirà finançament en condicions favorables d'interès i 

llarg termini, que l'ICF traslladarà als beneficiaris finals dels préstecs.  

ECO L'ICF llença noves línies específiques de préstecs, en col·laboració amb 

diversos  departaments. Línies per a projectes de reactivació industrial que 

impliquin la creació d'ocupació (20 milions d'euros); innovació, internacionalització i 

industrialització (100 milions d'euros); teixit cultural català (20 milions d'euros); 

empreses de continguts i serveis digitals interactius (1,5 milions); economia social i 

cooperativa (8 milions d'euros); sectors agrari i agroalimentari (32 milions); pimes i 

autònoms dels sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari (20 

milions); i sectors afectats pels danys meteorològics (Turisme -5 milions- i 

Agricultura -5 milions-). A més, enguany s'ha renovat la línia adreçada a l'economia 

social i cooperativa (7,4 milions d'euros), i la d'emprenedors, autònoms i comerços 

(24 milions d'euros). 

EMO La Generalitat ha posat en marxa el programa de Tecnobons per impulsar la 

innovació tecnològica en les empreses de petita dimensió. És un projecte pioner 

a Catalunya de finançament a la innovació que funciona com un cupó: l'empresa 

rebrà un Tecnobo que podrà bescanviar per un servei tecnològic concret amb un 

proveïdor acreditat per ACCIÓ.  

ECO ACCIÓ i ICF col·laboren en el procés d'assessorament i acompanyament a les 

empreses en matèria de finançament. Des del primer trimestre de 2014, les 

oficines d'ACCIÓ a Lleida, Girona, Tarragona, Manresa i Tortosa posen a disposició 

del teixit empresarial de les demarcacions els instruments i productes financers de 

l'ICF, amb l'objectiu de guanyar en proximitat i agilitat en els tràmits. Les delegacions 

d'ACCIÓ estan duent a terme un assessorament personalitzat a les empreses i 

poden gestionar per compte de l'empresa la proposta i sol·licitud de finançament a 

l'ICF, que avalua en cada cas la viabilitat de l'operació. 

ECO L'ICF capta 139 milions d'euros en un any a través del programa de pagarés. El 

programa va arrencar el març del 2013 amb l'objectiu de destinar-los a finançar 

projectes d'inversió i/o circulant de pimes i autònoms. Les dades a finals del 2013 

eren lleugerament inferiors: 110 milions emesos, dels quals un 53% es van col·locar 

entre clients de banca privada i el 47% van ser adquirits per part d'inversors 

institucionals. 

ECO ICF Capital participa en la primera emissió de títols participatius feta per una 

cooperativa catalana. En el primer trimestre de 2014, SICOOP, entitat de capital 

risc especialitzada en el sector cooperatiu i gestionada per ICF Capital, ha adquirit 

200.000 euros en títols participatius d'Encís. Aquesta cooperativa, amb més de 20 

anys d'experiència en l'àmbit de la prestació de serveis educatius, socials i culturals, 

ha emès aquests títols amb l'objectiu de desenvolupar el pla d'expansió empresarial 

dels propers tres anys.  
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ECO El fons de capital risc Capital MAB inverteix 1 milió d'euros via préstec 

participatiu a l'empresa MedcomTech. MedcomTech és una companyia catalana 

que cotitza al MAB i que es dedica a la distribució d'instrumental i material mèdic 

ortopèdic. L'empresa destinarà el préstec a finançar tant l'activitat de les seves filials 

com els projectes que ja té en marxa. Es tracta de la segona operació de Capital 

MAB, un dels fons d'inversió gestionat per ICF Capital, després de la injecció de 

800.000 euros a AB Biotics el desembre de 2012. 

ECO L'ICF posa en marxa el fons "Capital Expansió" per a la internacionalització 

d'empreses mitjanes. El nou vehicle de capital risc disposa inicialment de 20 

milions d'euros, ampliables fins als 50 milions, per donar suport a projectes de 

creixement, internacionalització i consolidació sectorial d'empreses amb seu a 

Catalunya, que facturin entre 10 i 100 milions d'euros, en co-inversió amb inversors 

privats. La seva primera inversió ha estat en l'empresa de complements de moda 

Aïta per 1 milió d'euros. L'operació s'emmarca en el procés d'ampliació de capital 

que ha dut a terme la companyia amb l'objectiu d'abordar un ambiciós pla de 

creixement a nivell internacional.  

ECO L'ICF i Avalis han tancat acords amb diverses entitats financeres per facilitar 

l'accés al finançament de les empreses. L'ICF i Avalis avalen, individualment o 

conjuntament, operacions d'inversions i de circulant aprovades, amb l'objectiu de 

facilitar l'accés al finançament a les empreses. Des del 2013, s'han signat acords 

amb Banco Popular, Banc Sabadell, BBVA, CaixaBank, Santander, Bankia, Caixa 

d'Enginyers, Bankinter, Bantierra i Catalunya Banc. 

ECO ICF Capital i Foro Capital PYMES han signat un acord de col·laboració. Gràcies 

a aquest acord, la societat gestora de capital risc del Grup ICF pot facilitar recursos 

del fons Capital Expansió a projectes de pimes presentats en aquest fòrum, adreçat 

a totes les empreses amb facturació a partir de 2-3 milions d'euros que comptin amb 

un projecte de creixement, innovació o internacionalització pel qual necessitin 

ampliar capital. 

ECO L'ICF i ENISA han signat un conveni de col·laboració per potenciar el 

creixement de les pimes catalanes. Fruit de l'acord signat al febrer del 2014, l'ICF i 

ENISA col·laboren en el desenvolupament i finançament a llarg termini de projectes 

empresarials que es duen a terme a Catalunya. També col·laboren en la promoció, 

difusió i suport a la utilització dels seus respectius instruments financers, adreçats 

principalment a les petites i mitjanes empreses.  

ECO Potenciació de la xarxa de Promotors Financers per fer arribar més i millor 

l'oferta financera de l'ICF a les empreses per tot el país. Així, 85 entitats 

promotores distribuïdes per tot el territori han canalitzat al voltant del 20% de les 

sol·licituds.   

EMO S'ha renovat la línia de finançament per a l'economia social i cooperativa amb 

7,4 milions d'euros per al 2014. Per primera vegada, les fundacions i associacions 
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del tercer sector social hi podran accedir. L'Institut Català de Finances aporta els 

recursos i comercialitza la línia i el Departament d'Empresa i Ocupació garanteix fins 

al 80% del risc del préstec. 

 

Avançar en la integració efectiva de la formació professional i generalitzar la formació 
professional dual 
 

ENS S'ha graduat la primera promoció d'alumnes de Formació Dual a Catalunya. En 

el mes de juny del 2014 s'ha graduat la primera promoció en la qual han participat 

un total de 590 alumnes de 23 centres i 118 empreses i entitats. El curs 2012-2013 

es va posar en marxa l'FP dual amb un model propi que permet adaptar la formació 

dels alumnes a les necessitats de les empreses, facilitar la participació de les 

empreses en la qualificació professional dels aprenents i millorar la possibilitat 

d'inserció laboral. 

PRE El Govern ha aprovat un conveni de col·laboració amb l'Estat de Baden-

Württemberg per fomentar la mobilitat laboral entre ambdós territoris. 

L'objectiu principal de l'acord és enfortir la cooperació ja existent en l'àmbit de la 

mobilitat professional i la formació dual entre ambdós territoris per a la millora de les 

condicions dels treballadors. La creació d'un espai europeu consistent de mobilitat 

laboral és un requisit indispensable per reforçar la competitivitat d'Europa i de les 

seves regions.  

ENS Desdoblament de l'escola d'adults de Girona. El juny del 2014 acord amb 

l’Ajuntament de Girona per ubicar un Centre de Formació d'adults de Girona en el 

Servei Municipal d'Ocupació d'aquesta ciutat. 

ENS Procés d'acreditació de competències professionals. 12.164 persones han vist 

reconeguda la seva experiència laboral fins al maig de 2014. Ensenyament ha 

validat els aprenentatges assolits per experiència en el lloc de treball, o voluntariat. 

Això aporta a les persones que en gaudeixen un estímul per completar la seva 

formació i millora les seves possibilitats de promoció formativa i laboral. 

ENS Ensenyament estableix els programes de formació i inserció per al curs 2014-

2015. Aquests programes substitueixen els Programes de Qualificació Professional 

Inicial (PQPI). Estan adreçats als joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 

anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'ESO 

sense obtenir el títol i que no segueixin estudis reglats. 

ENS Es crea "InnovaFP": un programa d'innovació i transferència de coneixement. 

L'objectiu és estimular la vinculació entre els centres educatius que imparteixen 

ensenyaments de formació professional inicial i les empreses i entitats, per al 

desenvolupament de projectes d'interès mutu que generin valor educatiu i 

empresarial. 
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ENS Aprovació del Decret que ordena els ensenyaments artístics superiors i els 

adequa a l'Espai Europeu d'Educació Superior. El 10 de juny 2014 es va aprovar 

el decret que permetrà ordenar aquest tipus d'ensenyaments i adaptar-los a l'Espai 

Europeu d'Educació Superior de Bolonya (EEES). Els ensenyaments artístics 

superiors, equivalents als graus universitaris, tenen quatre anys de durada. 

Actualment a Catalunya s'imparteixen els següents ensenyaments artístics 

superiors: Música, Dansa, Art dramàtic, Disseny, i Conservació i Restauració de 

Béns Culturals. 

ENS Desigual, la Fundació Èxit i el Departament promouen la formació dual en 

comerç per a joves en risc d'abandonament escolar. Es tracta del primer conveni 

d'FP Dual a Catalunya on hi participa una entitat social i el primer conveni de l'estat 

que signa una empresa del sector tèxtil moda per promoure l'FP dual.  Aquest acord 

de col·laboració permetrà promoure, impulsar i desenvolupar en règim d'alternança i 

formació dual el cicle formatiu de grau mitjà de comerç amb reserva parcial 

d'alumnat procedent de programes de qualificació professional (maig 2014). 

ENS El Govern ha iniciat el tràmit per l'aprovació de l'Avantprojecte de Llei de la 

Formació i Qualificació Professional. L'avantprojecte de la llei integra les distintes 

modalitats de la Formació Professional, una eina clau per ajudar a la millora de 

l'ocupació a Catalunya. La llei serà el marc normatiu per garantir la formació 

professional al llarg de la vida.  Ajudarà els joves a obtenir una formació que els 

facilitarà l'accés a la feina, i també està pensada perquè els adults puguin obtenir 

una formació adaptada a les seves necessitats i a les de les seves empreses o de 

cara a trobar un lloc de treball. 

ENS S'ha aprovat el III Pla de Formació Professional 2013-2016. El Pla és l'aplicació 

de mesures concretes per configurar un sistema integrat, eficient i sostenible de la 

formació professional a Catalunya. 

ENS El Govern segueix impulsant la implantació de l'FP dual mitjançant convenis 

amb diferents sectors empresarials. L'objectiu d'aquests convenis, que permet als 

alumnes alternar la formació al centre amb formació i treball a l'empresa, és 

incrementar la competitivitat i donar resposta a les necessitats del model productiu 

del país. Els alumnes fan estades a les empreses mitjançant contractes laborals o 

beques, fet que els permet compaginar els seus estudis amb el treball. Els 

convenis,  a banda de respondre a les necessitats de personal qualificat del sector, 

permet, en alguns casos, millorar la qualificació professional també dels seus 

treballadors. S'han signat convenis amb Repsol, Siemens, BASF, Dow Chenicol  

Ibérica, Associació empresarial Química de Tarragona, MASA, Nestlé, SEAT,  

Renfe, Patronal Metal·lúrgica del Bages, SIGMA, Lidl, Media Markt i el Consorci del 

Museu de les Terres de l'Ebre, Ass. d'Empreses de Serveis de Tarragona, 

Sinterizados Montblanc i amb el Gremi Provincial Artesà de Perruqueria i Bellesa de 

Tarragona. 
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ENS La Generalitat i el Consell de Cambres col·laboraran per estendre l'FP dual a 

Catalunya. L'objectiu és continuar amb el desplegament de la formació professional 

dual que comptarà amb més participació de les empreses catalanes mitjançant una 

campanya per captar empreses interessades a incorporar l'FP dual. 

ENS Nou servei d'assessorament personalitzat en FP per millorar la qualificació 

dels usuaris. Aquest servei té com objectiu ajudar les persones adultes 

interessades a millorar la seva qualificació a partir de la seva experiència laboral i 

formació prèvia. Aquest assessorament és també el requisit previ per poder 

participar en el procés de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en 

relació amb un determinat cicle formatiu. El servei s'ha dut a terme per 21 famílies 

professionals, amb una oferta global de 6.500 places en més de 200 centres 

educatius de tot el territori (Febrer 2013). 

ENS Creació de títols propis de la Generalitat. Es creen títols propis de la Generalitat 

atès que el Govern de l'Estat no disposa de cap titulació que respongui a aquesta 

necessitat de qualificació: Grau mitjà de prevenció, extinció d'incendis i Tècnic en 

xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigua. 

ENS Convenis de col·laboració amb empreses i institucions per promoure l'FP. 

L'objectiu és adequar els continguts de l'FP a les necessitats del sector i facilitar la 

inserció laboral de l'alumnat. Convenis amb: SCA Hygiene Products, Monestir de 

Poblet i Fundació Populus Alba, Ariston, Fundació Privada Vilaniu, Pius Hospital,  

Europastry i Cambra de Comerç de Lleida. 

ENS Ensenyament potencia l'FP amb cinc noves titulacions. Es van ampliar per al 

curs 2013-14 els estudis d'FP amb cinc noves titulacions de cicles formatius que 

s'uneixen als 136 cicles que hi havia fins ara. Aquests són: Grau superior de 

màrqueting i publicitat; Grau mitjà de vídeo, discjòquei i so; Grau superior de 

caracterització i maquillatge professional; i Grau mitjà d'excavacions i sondatges. 

ENS Decrets d'establiment del currículum dels cicles formatius de grau mitjà. 

D'elaboració de productes alimentaris (10/12/2013),  de fusteria i moble (aprovat el 

19/11/2013),  de Jardineria i Floristeria (aprovat 22/10/2013),  de producció 

agropecuària (aprovat 15/10/2013),  de producció agroecològica (aprovat 

01/10/2013),  d'instal·lacions de telecomunicacions (aprovat el 27/08/2013),  de 

sistemes microinformàtics i xarxes (aprovat el 09/07/2013),  de carrosseria (aprovat 

el 02/07/2013),  d'olis d'oliva i vins (aprovat el 04/06/2013),  de serveis en 

restauració (aprovat el 19/02/2013)  i de cuina i gastronomia (aprovat el 22/01/2013)   

ENS Decrets d'establiment del currículum dels cicles formatius de grau superior. 

De disseny en fabricació mecànica (22/04/2014), de programació de la producció en 

fabricació mecànica (15/04/2014), de direcció de cuina (08/04/2014), de  processos i 

qualitat en la indústria alimentària (18/03/2014), de guia, informació i assistències 

turístiques (11/03/2014), de sistemes electrònics i automatitzats (25/02/2014), 

d'eficiència energètica i energia solar temàtica (04/02/2014), de desenvolupament 
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d'aplicacions multiplataforma (03/12/2013),  d'educació infantil (05/11/2013), de 

manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (22/10/2013),  d'administració de 

sistemes informàtics en xarxa (23/07/2013), d'automoció (02/07/2013), de 

construccions metàl·liques (25/06/2013), de projectes d'edificació (28/05/2013), 

d'agències de viatges i gestió d'esdeveniments (07/05/2013), de gestió 

d'allotjaments turístics (05/03/2013) i de viticultura (22/01/2013).   

ENS Actualització del decret d'ordenació dels ensenyaments de règim especial per 

obrir la possibilitat de crear títols propis. S'actualitza l'ordenació dels 

ensenyaments esportius de règim especial i dels ensenyaments d'arts plàstiques i 

disseny. 

ENS El Govern ha interposat un recurs davant l'Audiència Nacional contra una 

Resolució del Ministeri d'Educació perquè deixa l'alumnat d'Erasmus de 

formació professional sense aportació complementària. Es tracta de la 

Resolució de 26 de novembre de 2012 de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació 

Professional i Universitats del Ministeri d'Educació, que no atorga cap ajut als 

alumnes de la beca Erasmus d'FP de grau superior. El Govern entén que aquesta 

resolució del Ministeri d'Educació vulnera l'ordenament jurídic vigent, que estableix 

que la concessió ha d'incloure tots els alumnes seleccionats i, alhora, distribuir una 

quantitat homogènia entre aquests estudiants. 

ENS El Govern porta al Tribunal Constitucional el decret espanyol d'FP dual per 

invasió de competències. El Govern ha aprovat presentar un conflicte positiu de 

competència davant el Tribunal Constitucional contra el Reial decret espanyol 

152/2012, de regulació de la formació professional dual en el sistema educatiu, en 

considerar que vulnera la distribució competencial constitucional i estatutària i 

constitueix una invasió de les competències pròpies de la Generalitat. La interposició 

d'aquest conflicte és l'últim pas després que el Govern de l'Estat hagi rebutjat el 

requeriment previ d'incompetència presentat per la Generalitat i arriba després que 

el Consell de Garanties Estatutàries hagi apreciat indicis d'inconstitucionalitat en 

alguns articles del reial decret. 

EMO La Generalitat regularà, per primer vegada, les accions formatives de 

certificats de professionalitat realitzades per entitats i empreses amb fons 

privats. El Servei d'Ocupació de Catalunya serà l'organisme que establirà el 

procediment d'autorització, seguiment i avaluació de les accions. Els certificats de 

professionalitat són l'instrument d'acreditació oficial, en l'àmbit de l'administració 

laboral, de les qualificacions professionals del Catàleg de Qualificacions 

Professionals. 

EMO El Govern ha aprovat un acord amb el Quebec per impulsar la innovació en 

l'FP de l'àmbit logístic. La iniciativa respon a la voluntat de cooperar en matèria de 

formació professional per fomentar la coherència i la complementarietat dels 

sistemes d'ambdós països. 
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Fomentar el treball autònom, l'emprenedoria i les petites i mitjanes empreses per la 
promoció i diversificació econòmica com a element bàsic per a la creació d'ocupació 
 

EMO El departament d'Empresa i Ocupació i CECOT han signat un conveni per 

fomentar el projecte Reempresa. A Catalunya hi ha al voltant de 120.000 

empreses i 258.000 treballadors que, en els propers deu anys, podrien estar 

involucrats en els processos de cessió de l'empresa a un tercer per assegurar-ne la 

continuïtat. 

EMO La Generalitat destina 1 milió d'euros a la creació d'ocupació en les 

cooperatives i les societats laborals. Empresa i Ocupació  ha aprovat 

subvencions als projectes empresarials d'aquestes característiques que es creïn o 

ampliïn capital per al 2014. 

EMO El Govern ha presentat el programa Aracoop per fomentar la creació i el 

creixement d'empreses d'economia social i cooperativa. En el marc del 

programa, es duran a terme més de 400 activitats que implicaran al voltant de 6.000 

persones. Es preveu donar suport a la creació de 150 noves empreses, a 

l'enfortiment i viabilitat de 30 empreses joves i també a impulsar el creixement i 

internacionalització de 30 empreses d'economia social i cooperativa.   

EMO Es destinen més d'1,7 milions d'euros per al suport a la creació i al creixement 

d'empreses d'economia social en el marc del programa Aracoop. L'objectiu 

d'aquests ajuts és donar suport a les estructures i funcions de les entitats 

representatives de l'economia social i cooperativa a Catalunya. 

EMO La Generalitat ha impulsat un programa pilot que beneficiarà prop de 600 

autònoms. El programa, que compta amb un pressupost de 550.000 euros, és un 

instrument per millorar la competitivitat dels treballadors autònoms a Catalunya. Els 

treballadors autònoms beneficiaris rebran assessorament sobre diagnosi 

economicofinancera i estratègies per aconseguir, mantenir o incrementar el 

finançament.  El programa de suport es farà a través de 9 entitats: Funitec-La Salle, 

els col·legis d'Economistes de Catalunya, de Graduats Socials de Barcelona, 

d'Agents Comercials de Barcelona, la Fundació Universitària Martí l'Humà, la Unió 

de Treballadors Autònoms de Catalunya-CTAT, Pimec Autònoms, Organització 

d'Autònoms de Catalunya-Autcat, i l'Associació general d'Autònoms-Pimes 

Transportistes de Catalunya. 

EMO S'ha aprovat el projecte de decret de concessió dels guardons Medalla al 

treball President Macià i Placa al treball President Macià 2013. El Govern ha 

reconegut, en aquesta edició, els mèrits laborals d'11 persones i 4 empreses amb 

les medalles i plaques al treball President Macià. Els guardons són un 

reconeixement als treballadors, empreses i entitats que s'han distingit per la 

dedicació, la constància i l'esperit d'iniciativa en el treball. 

EMO S'ha creat el Programa d'atenció a la PIME i s'ha reorientat el Programa 

Catalunya Emprèn. El programa d'atenció a la PIME vol impulsar la competitivitat 
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de les empreses a partir de la innovació, la internacionalització i la capacitació.  I la 

reorientació del Catalunya Emprèn prioritzarà la simplificació i l'acompanyament en 

la creació d'empreses, el foment de l'autoemprenedoria i la connexió entre inversors 

i emprenedors. 

EMO El Govern ha aprovat uns ajuts de 600.000 euros per a un programa pilot per 

promoure i enfortir el creixement del treball autònom. A Catalunya hi ha 525.242 

persones afiliades al règim especial de treballadors autònoms. 

EMO El Govern destina 5,3 milions d'euros en ajuts a l'emprenedoria. Aquesta línia 

d'ajuts, pel període 2013-2014, s'emmarca dins el Programa integral de foment de 

l'emprenedoria de la xarxa impulsada pel Programa Catalunya Emprèn. 

EMO El Departament impulsa 'FORMA EMPRESA50.CAT'. Es tracta d'un programa que 

té com a objectiu potenciar la formació bonificada prioritàriament entre micropimes 

(de fins a 19 treballadors) i pimes (de fins a 50 treballadors) La iniciativa es 

concretaen una convocatòria de subvencions de 900.000 euros adreçada a entitats i 

institucions sense afany de lucre, amb experiència i coneixement acreditat del 

sistema, perquè assumeixin tasques de suport i assessorament, que incrementin 

l'accés i la participació de microempreses i pimes al sistema de formació bonificada.  

EMO S'ha estès l'emprenedoria a totes les etapes educatives. A primària, a ESO, a 

l'escola en forma de cooperatives, a la formació professional mitjançant convenis. 

En aquests moments, d'un total de 458 instituts de secundària de Catalunya, 410 fan 

emprenedoria. Un nombre significant de centres imparteixen la matèria en anglès, 

un 30% que representa uns 3.500 alumnes. 

EMO El Govern ha aprovat el Projecte de llei de cooperatives de Catalunya. L'objectiu 

és dotar a les cooperatives d'un règim jurídic flexible amb diferents alternatives i útil 

per adaptar-se als canvis de la situació social i econòmica, així com també fomentar 

la creació de noves cooperatives i la consolidació de les ja existents i reforçar les 

seves vies de finançament. 

 

Simplificar la tramitació administrativa en relació a l'activitat empresarial per facilitar 
l'establiment d'empreses a Catalunya 
 

EMO El Govern ha aprovat el Test de pimes per evitar que aquestes empreses 

perdin competitivitat com a conseqüència de les regulacions normatives. A 

partir d'ara, totes les disposicions normatives del Govern amb incidència en l'activitat 

econòmica hauran d'anar precedides d'un informe que avaluï el seu impacte sobre 

les pimes. En cas de detecció d'impactes, es valoraran mesures alternatives per 

adaptar o simplificar la regulació a les característiques de les pimes. A Catalunya, el 

99% de les empreses catalanes són pimes i generen el 70% de l'ocupació. 

EMO S'ha activat el 'Canal TIC', un portal web amb vocació pedagògica, per aclarir 
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conceptes sobre antenes i telefonia mòbil. El lloc web forma part del projecte 

Governança Radioelèctrica i vol ser un espai de consulta i divulgació amb la voluntat 

de facilitar l'accés de la ciutadania a tota la informació relacionada amb les antenes 

de telefonia mòbil. 

 

Desenvolupar una política activa de suport al sector industrial per situar Catalunya 
entre els països més valorats a nivell de competitivitat, creació i innovació mundial 
 

EMO S'ha presentat la nova Estratègia Industrial. Les principals línies d'actuació de la 

nova Estratègia s'alineen amb les polítiques industrials definides per la Unió 

Europea. La nova proposta té un enfocament sectorial i s'articula sobre 7 àmbits 

estratègics: 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. 

EMO S'ha posat en marxa el programa Catalunya Clústers. Es tracta d'un programa, 

que neix de la reorientació d'una experiència prèvia de més de 20 anys a Catalunya, 

i que vol racionalitzar les iniciatives ja existents al nostre país. Els clústers que hi 

accedeixin s'identificaran amb la nova marca CATALONIA CLUSTERS i tindran 

accés a serveis d'assessorament i millora estratègica. Actualment, el Departament 

d'Empresa i Ocupació treballa amb prop de 25 clústers, que sumen més de 1.200 

empreses amb una facturació agregada de 50.000 milions d'euros.  S'han creat el 

Clúster Foodservice Catalunya (liderat per deu empreses catalanes que facturen 

més de 3.000 milions d'euros), el Clúster d'Automoció (liderat per 5 empreses del 

sector: Nissan, Seat, Doga, Ficosa i Gestamp), el Clúster de Tecnologies de la Salut 

(un sector que suma més de 300 empreses amb una facturació superior als 3.600 

milions d'euros), el Clúster de la Bellesa (sector que suma 350 empreses amb una 

facturació de 4.200 milions d'euros) 5. 4. 2. 3. 

EMO Catalunya i Euskadi signen un conveni de col·laboració en política industrial, 

energia i turisme. L'objectiu és compartir coneixement i eines per millorar la 

productivitat, generar riquesa i incrementar la cohesió social, i analitzar totes les 

possibilitats que ofereix l'exercici de l'autogovern per optimitzar els respectius 

models de competitivitat. L'acord preveu centrar bona part dels esforços en 

l'enfortiment de l'activitat industrial. 

EMO El proveïdor d'automoció Brose ha invertit 4 milions d'euros per produir nous 

components a la planta del Penedès i ha mantingut els 187 llocs de treball. El 

projecte d'inversió, que  ha comptat amb el suport de la Generalitat a través d'Invest 

in Catalonia, permetrà que la planta de Santa Margarida i Els Monjos (Alt Penedès) 

adquireixi la maquinària necessària per produir nous components per a Ford i altres 

marques. 

EMO L'empresa americana One Distribution, de roba esportiva, desplaça a 

Barcelona la seu europea i crearà 30 llocs de treball. El Govern, a través d'Invest 
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in Catalonia, ha donat suport a l'obertura de les oficines a la capital catalana, que 

fins ara estaven ubicades a Biarritz, al País Basc francès. 

EMO S'han presentat les propostes del Pacte + Indústria. Els representants del Pacte 

per la Indústria han presentat al Govern 138 mesures per reactivar el sector a 

Catalunya. El Govern i els representants del Pacte s'han emplaçat a continuar fent 

trobades per fer un seguiment d'aquestes propostes, la majoria de les quals el 

Govern ja les està impulsant. 

EMO La Generalitat impulsarà un pla estratègic per consolidar i promoure el sector 

de la moda a Catalunya. El Departament està elaborant un pla d'actuacions 

específic per aquest sector des de diferents àmbits: com el dels clústers, 

l'emprenedoria, la formació o el finançament. El sector de la moda té un pes 

important en l'economia catalana, ja que actualment compta amb 2.000 empreses 

que donen feina a 30.000 persones i que sumen una facturació de 5.000 milions 

d'euros, xifra que es multiplica per 2,5 si hi afegim altres sectors vinculats.  

EMO La 4a edició del saló Bizbarcelona s'ha celebrat els dies 4 i 5 de juny del 2014 

al recinte de Fira Montjuïc. Bizbarcelona és el saló per a pimes, emprenedors i 

autònoms. La Generalitat presenta en aquest saló la iniciativa Catalunya Emprèn, un 

conjunt de programes i eines per fomentar la creació d'empreses, l'esperit 

emprenedor i la consolidació i creixement empresarial.  

EMO Sherpa i la Generalitat de Catalunya han tancat el procés de capitalització i 

reestructuració de Dogi que assegura la continuïtat de l'empresa. El fons de 

capital risc Sherpa Capital i la Generalitat de Catalunya han tancat el procés de 

capitalització i reestructuració de l'empresa catalana Dogi, una operació que 

assegura la continuïtat de l'activitat industrial de la tèxtil del Masnou i el 

manteniment de la plantilla formada per 350 treballadors, 201 dels quals són a 

Catalunya. La xifra de recursos aportats a Dogi ascendeix a 4,8 milions d'euros, dels 

quals Sherpa hi aporta 2,5 milions i els 1,3 milions d'euros restants els aporten els 

socis minoritaris, mitjançant una ampliació de capital, mentre que la Generalitat -a 

través d'un préstec participatiu d'Avançsa- aporta 1 milió d'euros addicionals. 

EMO La Generalitat ha aportat 2 milions d'euros a Gas Gas Motos per desenvolupar 

el seu pla d'expansió. Aquesta operació s'ha formalitzat a través d'Avançsa amb 

l'objectiu de consolidar un projecte industrial estratègic per a Catalunya. Gas Gas 

adquirirà nova tecnologia per potenciar amb motors propis tots els models de 

motocicletes de 2 i 4 temps, fet que li permetrà guanyar quota de mercat a Austràlia i 

als Estats Units. 

EMO Golden Gekko ampliarà les seves oficines a Barcelona i crearà 30 llocs de 

treball amb el suport d'Invest in Catalonia. L'obertura d'aquest centre de 

desenvolupament d'aplicacions mòbils se suma als que la companyia americana ja 

té a Nova York i Cambodja i a la seu de Londres. 
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Potenciar el sistema de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i afavorir la 
transferència de resultats de la recerca als sectors productius 
 

ECO Conveni entre el Govern, universitats i empreses per al desenvolupament del 

Programa de doctorats industrials. Els objectius del Programa són contribuir a la 

competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els 

doctorands i doctorandes en condicions de desenvolupar projectes d'R+D+I en una 

empresa. L'any 2012 es va dur a terme el Pla pilot, mitjançant el qual es van 

cofinançar 17 projectes; l'any 2013 es va dur a terme la 1ª convocatòria, en la qual 

es van cofinançar 53 projectes i l'any 2014 s'ha dut a terme la 2ª convocatòria del 

Programa , amb la qual es cofinançaran 75 projectes més. 

ECO Consolidació del Programa ICREA. Icrea Sènior: Aquest 2014 s'han convocat 10 

noves places; pel que fa a  la convocatòria 2013 hi va haver continuïtat en les 

sol·licituds rebudes i les posicions a contractar. Pel que fa a Icrea Acadèmia: L'any 

2013 es va fer una avaluació externa, la qual va destacar el valor del programa per a 

la competitivitat del país. Per tant, el Govern va apostar per la continuïtat del 

programa amb la distinció de 24 investigadors l'any 2013.    

EMO En el  programa Start-Up Catalonia del 2014 hi participaran 60 empreses 

catalanes. El programa, que impulsa ACCIÓ i forma part del Catalunya Emprèn, 

ajuda les empreses a intensificar el seu creixement al llarg d'un any a través 

d'assessorament, formació, networking i suport en la cerca de finançament. Els 

principals objectius que es marca el programa per aquest 2014 són que les 

empreses participants incrementin un 50% la seva facturació, creïn un mínim de dos 

llocs de treball, s'obrin a nous mercats i aconsegueixin finançament. S'han posat en 

marxa la quarta acceleradora a Castelldefels, la cinquena a Lleida, la sisena a Reus, 

durant l'any 2014. 

EMO S'ha signat un conveni per facilitar l'aplicació d'incentius fiscals a les 

actuacions de recerca de les empreses a Catalunya. A través d'un acord amb el 

Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO), l'agència ACCIÓ serà la primera 

entitat pública no vinculada al Ministeri acreditada perquè els projectes d'R+D 

presentats a les seves convocatòries d'ajuts, puguin obtenir un informe motivat, 

exempt del cost corresponent a l'informe tècnic requerit. Fins ara, les empreses 

catalanes que es presentaven als programes d'ajuts a l'R+D d'ACCIÓ interessades a 

aplicar-se els incentius fiscals al projecte, només podien obtenir aquest l'informe 

tècnic a través d'entitats certificadores acreditades per ENAC, amb un cost associat. 

EMO La Generalitat ha posat en marxa el programa de mobilitat per a investigadors 

TECNIOSPRING, dotat amb 7,8 milions d'euros. TECNIOSPRING atorgarà 56 

ajuts a la contractació de personal investigador per a projectes de recerca aplicada i 

transferència de tecnologia. Els investigadors desenvoluparan un projecte de 2 anys 

de durada en un dels centres tecnològics i de recerca de la xarxa TECNIO de la 

Generalitat. 
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ECO Barcelona acull la nova seu de l'Arxiu Europeu del Genoma-Fenoma (EGA), 

liderat pel Centre de Regulació Genòmica i amb el suport de la Generalitat. 

L'EGA emmagatzema dades de 100.000 persones, procedents de 200 centres i 

grups d'investigació d'arreu del món; les dades fan referència a estudis científics 

sobre malalties greus (càncer, malalties autoimmunitàries i cardiovasculars, 

trastorns neurològics, esclerosi, etc.) (Maig 2014). 

ECO El Govern destina 21,5 milions d'euros (2014-2016) als grups de recerca més 

capdavanters de Catalunya. Es tracta d'una convocatòria ajuts per als grups de 

recerca que treballen en les diferents àrees científiques, per tal de reconèixer i 

promoure la recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la 

internacionalització de les seves activitats científiques. 

EMO L'Anella Industrial promou el desenvolupament de serveis sobre una nova 

infraestructura de telecomunicacions de banda ampla orientada al sector 

industrial. L'objectiu és que esdevingui una xarxa que impulsi i promogui la 

difusió i compartició del coneixement així com l'apropament i col·laboració 

entre la universitat i les empreses. A partir de l'Anella Industrial, un seguit 

d'empreses actuen com a proveïdors certificats de serveis TIC i ofereixen serveis als 

usuaris, en unes condicions prèviament pactades. Aquests serveis comprenen tot 

l'espectre de les TIC, des de la connexió a Internet fins a la utilització de 

processadors, emmagatzematge de dades, recursos de supercomputació, 

certificació de qualitat, etc. D'altra banda, les empreses usuàries coneixen les 

condicions dels serveis oferts i obtenen garanties del seu funcionament a través de 

l'òrgan gestor.  Catorze empreses s'incorporen: Granta, Ruecker-Lypsa, 

Manufacturas Moderna de Metales, Tecalum, Tecsimat, Soft4Crit, Leitat, Sintelec, 

Gentic, I4Klortek, Nae, Inteligencia Creativa, Bytemaster i I & IMS.   Vuit empreses i 

dues entitats del sector de les noves tecnologies s'incorporen a l'Anella Industrial. 

Les vuit empreses són: Apfutura, Interwor, Effitronix, Ingedetec, IBM, Iniker, 

Anconnect i Cimalsa,  i les dues entitats: ParkUPC i Granollersmercat.   El Circuit de 

Catalunya s'incorpora a l'Anella Industrial. 

ECO El Govern aprova la participació de la Generalitat al Patronat de la Fundació 

b_TEC, Parc Barcelona Innovació Tecnològica (2013). Aquesta Fundació té com 

a objectiu impulsar el Campus Diagonal-Besòs, per tal que esdevingui un pol 

estratègic de creació de sinèrgies entre la universitat, l'administració i l'empresa en 

els següents àmbits científics: energia, aigua i sostenibilitat, mobilitat sostenible, 

tecnologia química i de materials i tecnologia biomèdica. 

ECO Inauguració del nou centre de l'Institut Català de Nanociències i 

Nanotecnologia (2014). El centre és el resultat d'una llarga col·laboració entre el 

CSIC, la Generalitat i la UAB; les dues administracions han unificat les seves 

iniciatives de nanociència per reforçar la recerca i la transferència del coneixement 

en aquest àmbit i convertir el centre en un referent científic del sud d'Europa. L'edifici 

compta amb 45 laboratoris, en els quals treballaran 140 científics. 
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ECO Convocatòria per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 

2014. Es destinen 17 milions d'euros a universitats, centres de recerca i fundacions 

hospitalàries del sistema català perquè incorporin en els seus grups de recerca 

investigadors que actualment realitzen la tesi doctoral. El Govern ha concedit 225 

ajuts. 

ECO Ajuts postdoctorals: Programa Beatriu de Pinós per a l'any 2013. El Govern ha 

destinat 7,2 M€ a aquest programa, el qual ofereix dos tipus d'ajuts: per una banda 

atorga 25 beques per a estades a l'estranger d'investigadors catalans (durada de 2 

anys) i per altra banda ofereix 60 contractes a personal investigador que hagi fet una 

estada postdoctoral a l'estranger, per incorporar-lo al sistema de recerca català. 

ECO Ajuts per a la incorporació de personal investigador doctor júnior a les 

universitats públiques catalanes (2013). S'han destinat 535.000 euros a les 

universitats perquè contractin personal investigador que hagi obtingut el títol de 

doctor a partir de l'1 de gener de 2010; l'import per a cada investigador contractat és 

de 34.000 euros. 

ECO Premis de Recerca Jove. S'han destinat 81.500 euros (78.250 aportats per la 

Direcció General de Recerca i 3.250 aportats per l'Institut Català de les Dones) per 

fomentar l'esperit científic del jovent. Els Premis van adreçats a l'alumnat de segon 

cicle d'ESO, de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior, que sota la tutela 

del professorat, han dut a terme un treball de recerca en llengua catalana (curs 

2012-2013). 

EMO El Govern destina més de 6 milions d'euros per estimular la transferència 

tecnològica a les empreses. Els receptors són 6 centres tecnològics de la xarxa 

TECNIO: ASCAMM, Barcelona Digital Centre tecnològic, Barcelona Media, CTM 

Manresa centre Tecnològic, CETEMMSA i Leitat. 

EMO ACCIÓ ha obtingut 3,1 milions d'euros per posar en marxa un programa de 

mobilitat per a investigadors sobre transferència de tecnologia. El programa de 

mobilitat preveu atorgar 56 ajuts a la contractació de personal investigador 

experimentat. 

ECO Convocatòria de les beques Balcells-Generalitat de Catalunya (per al curs 

2013-2014). Aquestes beques contemplen dues modalitats: unes en l'àmbit de la 

bioenginyeria, per realitzar estudis de màster o doctorat a la University of Colorado 

Boulder i les altres en l'àmbit de les enginyeries i les ciències per realitzar estudis de 

postgrau i estades de recerca postdoctoral a la University of California. Són 

cofinançades per la Generalitat, La University of Colorado, la University of California 

i la Fundació Balcells. 

EMO ACCIÓ col·labora en el projecte europeu BiophotonicsPlus per impulsar l'R+D 

en l'àmbit de la fotònica. L'objectiu de la col·laboració és finançar projectes d'R+D 

transnacionals de fotònica aplicada a les ciències de la vida i la salut. El projecte té 
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un pressupost de 10,3 milions d'euros i ACCIÓ hi participa amb un pressupost de 

400.000 euros. 

EMO ACCIÓ i el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya 

promouen la contractació de professionals catalans en el disseny de la xarxa 

viària i de sanejament de Qatar. En aquesta primera selecció, una trentena 

d'enginyers seran contractats per al desenvolupament de la xarxa viària i de 

sanejament de l'emirat. 

ECO Dos centres CERCA han estat distingits amb el segell d'excel·lència Severo 

Ochoa. Els centres reconeguts han estat l'Institut Català d'Investigació Química i 

l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia; amb aquest segell se'ls valora la 

qualitat i l'excel·lència, se'ls garanteix un finançament d'1 milió d'euros anuals durant 

4 anys, l'accés preferent a instal·lacions científiques i la flexibilitat en la contractació 

d'investigadors. El segell l'atorga el Ministeri d'Economia i Competitivitat i, en les 3 

edicions que l'ha concedit, gairebé la meitat dels centres reconeguts, han estat 

catalans (8). 

ECO Convocatòria d'ajuts 2014 per a la realització de tesis doctorals en català. La 

Direcció General de Recerca ha destinat 80.000 euros per a tesis doctorals en 

català que s'hagin defensat durant el 2013; l'objectiu és contribuir a les despeses i 

taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit 

d'obtenció del títol de doctor. 

 

Alinear les estratègies catalanes d'R+D+i amb les polítiques europees 2020 
 

ECO Catalunya ha captat 865 milions d'euros del 7è Programa Marc (7PM) de la 

Comissió Europea (2007-2013), el 2,4% de tot el finançament rebut pels països 

europeus. Des del 3r Programa Marc (1990-1994) fins al darrer (2007-2013), la 

dotació econòmica dels Programes s'ha multiplicat per 7, mentre que la captació de 

recursos per part dels investigadors catalans s'ha multiplicat per 25. 

ECO Aprovació de l'estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya 2014-

2020 (RIS3CAT). El febrer del 2014, el Govern ha aprovat la RIS3CAT, que ha de 

garantir que les inversions en recerca i innovació cofinançades per la Unió Europea 

es tradueixin en creixement econòmic i creació d'ocupació al territori. La RIS3CAT 

és el resultat de més d'un any de treball Interdepartamental i s'emmarca en 

l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020).   

ECO Ajuts ERC. Catalunya ha captat el 3,4% dels ajuts del Consell Europeu de 

Recerca durant el període 2007-2013. D'aquesta manera Catalunya se situa al 

capdavant en la captació de recursos per càpita, només superats per Holanda. A 

nivell estatal, Catalunya ha captat el 51,8% dels fons captats pel conjunt de l'Estat 

espanyol 
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ECO Signatura d'acords de col·laboració en matèria d'R+D amb Israel. L'any 2014 el 

Govern ha posat en marxa el Programa Twins per promoure la col·laboració entre 

grups de recerca catalans i israelians (celebració de simposis conjunts). L'any 2013 

es van signar diversos acords, mitjançant els quals les universitats catalanes podrien 

utilitzar a partir del 2014 l'empresa pública israeliana Roseta per convertir en negoci 

descobriments científics dels seus investigadors i, per altra banda, estudiants de 

doctorat catalans es podrien formar en programes d'emprenedoria i creació 

d'empreses a Israel. 

ECO El Govern ha creat el web Euraxess Catalonia per promoure la captació de 

talent i la mobilitat de personal investigador a Catalunya. Euraxess Catalonia 

forma part de la xarxa Euraxess que agrupa més de 200 centres i institucions de 

recerca de 40 països europeus. Aquesta xarxa s'emmarca en l'estratègia de crear 

un mercat únic de la recerca i la innovació a Europa amb la fita de completar l'Espai 

Europeu de Recerca l'any 2014 (gener 2013). 

EMO La Generalitat dóna suport a l'Associació Àmbit B30 per impulsar el pol 

industrial i de manufactura avançada del sud d'Europa. Àmbit B30 agrupa 

empreses, universitats, centres de recerca i ajuntaments de 23 municipis que 

busquen potenciar tota la zona industrial i tecnològica de la B30. L'associació ha 

identificat un conjunt de projectes amb capacitat dinamitzadora sobre un territori que 

concentra el 17% del PIB català. 

 

Consolidar el model de governança del sistema d'R+D+I 
 

ECO 2ª convocatòria del Programa SUMA (2013), adreçada als centres de recerca 

catalans perquè assoleixin estructures integrades de major competitivitat 

científica i massa crítica. El 2013 també es van avaluar les propostes presentades 

a la 1ª convocatòria del programa-2012 i es van posar en marxa els mecanismes de 

facilitació i ajut a la consecució de les 6 propostes que van resultar més viables i 

interessants per al conjunt del sistema. 

EMO El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) ha 

aprovat la creació de l'òrgan d'avaluació de l'impacte socioeconòmic dels 

contractes derivats del nou model TIC. Aquest òrgan es reunirà trimestralment 

per analitzar i valorar la informació de cada contracte i poder determinar l'impacte 

socioeconòmic real que se'n derivi. 

ECO Conveni per a l'explotació del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (2014). 

Mitjançant aquest conveni entre la Generalitat, el Ministeri, la Fundació Parc Científic 

de Barcelona i la Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG), el Centre 

Nacional d'Anàlisi Genòmica passa a ser gestionat pel CRG, ja que fins ara estava 

gestionat per la Fundació Parc Científic de Barcelona. 
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ECO El Govern aprova la dissolució i extinció del Consorci Institut de Geomàtica 

(IdG) (2014). L'activitat que fins ara duia a terme l'IdG s'integra dins la Fundació 

Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. Aquesta actuació 

s'emmarca en el Pla de reordenació i dissolució de centres de recerca de Catalunya. 

 

Desenvolupar mesures de suport a la internacionalització de l'economia per duplicar 
les empreses catalanes que exporten regularment 
 

EMO Invest in Catalonia ha captat 52 projectes d'inversió estrangera el 2013. El 2013 

ha estat l'any en què Invest in Catalonia -l'àrea d'atracció  d'inversions estrangeres 

de la Generalitat- ha atret més projectes, que han suposat una inversió total de 222 

milions d'euros, la creació de 2.630 llocs de treball directes i el manteniment de 

1.474.Tenint en compte totes les inversions estrangeres fetes l'any passat, 

Catalunya va tornar a ser la primera regió de l'Europa continental en atracció 

d'inversions i llocs de treball creats per aquests projectes, segons l'FDI Markets. 

L'any 2013 les exportacions de les empreses catalanes van situar-se en xifres 

màximes per tercer any consecutiu, assolint els 58.359 milions d'euros (+0,1%) i 

14.680 empreses exportadores regulars. L'atracció d'inversions estrangeres i la 

internacionalització de les empreses catalanes és una de les prioritats de l'Estratègia 

Industrial de la Generalitat de Catalunya, articulada a través del Programa 

d'internacionalització de l'economia catalana. 

EMO El Govern organitza cada any la Setmana de la Internacionalització. Al maig del 

2014 el Govern promou més de 800 reunions de treball entre empresaris catalans i 

els directors d'ACCIÓ al món. S'han organitzat 26 seminaris temàtics sobre diversos 

mercats que han comptat amb més de 700 assistents. Les reunions més 

interessants per als empresaris catalans han estat els Estats Units, els Emirats 

Àrabs Units i Rússia.  A la Setmana de la internacionalització que ha tingut lloc entre 

el 7 i 11 d'octubre del 2013, s'han organitzat 26 seminaris temàtics sobre diversos 

mercats que han comptat amb més de 700 assistents. Els mercats més sol·licitats 

han estat els Estats Units, els Emirats Àrabs Units, Rússia, França, la Xina, 

Alemanya, els països de l'Amèrica Llatina, el Marroc i Sud-Àfrica.   

EMO La Generalitat destina 1,2 milions d'euros per a l'acompanyament i 

assessorament empresarial per a pimes.. El suport es fa a través de tres 

programes: Expansiona't, per professionalitzar la gestió de les empreses; Empresa 

Exporta i Iniciació a l'Exportació que donen suport a les petites i mitjanes empreses 

en les primeres fases del seu procés exportador. 

EMO S'ha creat el Programa Expansiona't destinat a pimes. El programa, impulsat des 

d'ACCIÓ, afavorirà el creixement de la pime catalana mitjançant l'assessorament 

expert i l'acompanyament per a la realització d'un projecte de creixement 

internacional i de millora de la competitivitat. 
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EMO L'empresa americana Alphanumeric ha creat 70 llocs de treball a Barcelona 

amb l'obertura d'un contact center per a Europa i Àfrica. La Generalitat de 

Catalunya, a través d'Invest in Catalonia, ha donat suport a l'obertura de les oficines 

a la capital catalana, des d'on s'ofereix servei en 11 idiomes. 

TES La Generalitat i ASINCA organitzen una missió empresarial a Perú. La 

Generalitat de Catalunya i l'Associació d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria 

Independents de Catalunya (ASINCA) s'han desplaçat fins al Perú en una missió 

empresarial que té com a principal objectiu d'obrir nous àmbits de col·laboració amb 

aquest país sud-americà. La missió ha estat organitzada per l'INCASOL, amb el 

suport d'ACCIÓ 

TES La Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona col·laboraran en projectes 

de regeneració urbana a Tunísia. El Consell Executiu ha autoritzat el Departament 

de Territori i Sostenibilitat a signar un conveni amb l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona i amb la Société d'Études et d'Aménagement des Côtes Nord de la Ville 

de Sfax, a Tunísia, per impulsar la col·laboració, la transferència de coneixements i 

l'assistència tècnica en els camps de la planificació urbana i la construcció de grans 

infraestructures. Igualment, el conveni permetrà compartir la tecnologia en els 

mètodes de control i seguiment de les inversions públiques. 

EMO La Generalitat ha impulsat el Pla Àfrica, una estratègia pionera per impulsar 

les exportacions de les empreses catalanes a l'Àfrica subsahariana. El pla, que 

és el projecte més ambiciós de la Generalitat fet fins ara per promoure la 

internacionalització de les empreses catalanes a  l'Àfrica subsahariana, ja s'ha posat 

en marxa amb l'obertura d'una antena comercial a Ghana. L'estratègia es 

desenvoluparà a través d'ACCIÓ, amb l'objectiu de sensibilitzar 1.000 empreses en 

els propers tres anys. 

EMO La Generalitat ha obert oficines comercials a Perú i Ghana per impulsar la 

diversificació de les exportacions catalanes. Les oficines, que estan ubicades a 

Lima i Accra, se sumen als 34 Centres de Promoció de Negocis de la Generalitat al 

món. 

EMO La Generalitat ha organitzat el Fòrum Catalunya-Algèria per impulsar els 

projectes d'inversió i cooperació empresarial. Una delegació d'institucions i 

empreses algerianes s'han reunit amb 150 companyies catalanes interessades a fer 

negoci a Algèria. El pla d'inversions públiques algerià compta amb un pressupost de 

214.000 milions d'euros en els sectors de la construcció, els equipaments industrials 

i la indústria agroalimentària. 

 

Millorar el posicionament del sector turístic en el conjunt de l'economia catalana 
 

EMO Acord del Govern amb el PSC per BCN World. L'acord ha servit per aprovar les 

reformes legislatives necessàries per fer possible el projecte. El president Mas ha 
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declarat que "L'objectiu de BCN World és crear més feina al país i que Catalunya 

tingui el lideratge turístic a nivell mundial". També ha destacat que BCN World vol 

"atreure convencions, congressos i turisme familiar" i destaca que "l'aprovació d'una 

llei, clara i transparent" assegurarà que les coses es facin correctament. 

EMO Posada en marxa d'una nova mesura legislativa per millorar el control de 

l'oferta il·legal  d'habitatges d'ús turístic (2014). Fruit d'una modificació de la Llei 

de Turisme de Catalunya, a partir d'ara totes les empreses i establiments turístics 

han de fer constar el número d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya en 

qualsevol publicitat que els anunciï; els que es publicitin sense fer constar el número 

de registre corresponent, tindran la presumpció d'il·legals. 

EMO Creació d'un nou producte turístic, l'oleoturisme. L'objectiu és desenvolupar un 

producte atractiu vinculat a les actiitats turístiques de l'oli i l'oliva, amb la implicació 

del sector privat i del territori. En l'estudi dut a terme s'han detectat 92 productors 

amb un potencial turístic important, 40 dels quals ja tenen un producte turístic 

articulat (abril 2014). 

EMO Creació d'un nou producte turístic, l'enoturisme. Té com a objectiu posicionar 

Catalunya com a destinació referent en enoturisme a escala nacional, estatal i 

internacional, dinamitzar l'economia del territori i desestacionalitzar el turisme català. 

En el marc d'aquest programa s'ha constituït la Taula d'Enoturisme formada per 

representants de l'Administració i el sector privat on es proposen i debaten les 

actuacions del Programa. El mes de juny de 2014 s'han posat en marxa les 

comissions d'aquesta Taula, per impulsar nous projectes enoturístics. 

EMO Presentació del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015. El Pla, que 

estableix les línies prioritàries per la promoció turística de Catalunya i que ha 

comptat amb una important participació sectorial, prioritza l'increment dels ingressos 

turístics, millorant el coneixement de la demanda, treballant per la fidelització dels 

visitants i incrementant la rendibilitat de l'acció promocional (maig 2013).  

EMO Aprovació del Pla estratègic de Turisme de Catalunya (2013-2016). El Pla 

estableix les actuacions a desenvolupar en matèria de turisme els propers 4 anys, 

es fonamenta en les Directrius nacionals del turisme i té com a repte equilibrar la 

quantitat amb la qualitat del turisme, atraient un turisme de major valor afegit, que 

permeti assegurar-ne la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de cara al 

futur (juny 2013).  

EMO Recaptació de la taxa turística. La Generalitat ha recaptat 41,4 M€ amb la taxa, 

des de la seva implementació (novembre 2012) fins al desembre de 2013. 

EMO Aprovació del Reglament del Fons per al Foment del Turisme (recursos 

generats per la taxa turística). El Decret estableix com es distribuirà el fons (% que 

gestionarà la Generalitat  i % que gestionaran els ens locals), les regles de 

funcionament d'aquest fons i els drets i deures de les administracions implicades. En 
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aquesta línia, també s'ha constituït la Comissió del Fons per al Foment del Turisme 

que proposarà les actuacions a realitzar amb el fons, les quals revertiran en la 

promoció, modernització i millora del sector turístic català (maig 2013).  

EMO La Generalitat destina 6,5 milions d'euros als ens locals per a la posada en 

marxa de plans de millora turística. Mitjançant convocatòria d'ajuts s'han finançat 

17 projectes de municipis catalans, els quals tenen com a objectiu millorar la 

competitivitat de la destinació turística i permetre una  millora de  l'experiència 

turística.  

EMO Accions de promoció de l'Agència Catalana de Turisme. Participació a fires 

turístiques: a la ITB de Berlín, a la MITT de Moscou, a la World Travel Market 

d'Amèrica del Sud i a la de Londres, a la British Bird Watching Fair, a la ILTM Àsia; 

organització de presstrips, workshops, macrojornades comercials: presstrip amb tres 

televisions russes, workshop amb touroperadors francesos, macrojornada comercial 

"Buy Catalunya Natura, Interior, Muntanya i Pirineus"; acords de partenariat amb 

diverses empreses: Port Aventura, Estrella Damm i renovació de l'acord amb Iberia. 

Nova campanya de promoció de Catalunya centrada en el turisme familiar (2,4 

milions d'euros); presentació del llibre " Catalunya de pel·lícula". Obertura d'un nou 

mercat amb l'arribada del primer vol regular amb turistes procedents de 

Kazakhastan. 

EMO La Generalitat crea la primera plataforma d'una administració pública per a la 

venda a Internet de viatges combinats. El nou canal de venda a Internet s'adreça 

a les petites i mitjanes empreses que tenen dificultats per crear les seves pròpies 

plataformes o accedir als grans canals de distribució, i té com objectiu arribar on els 

grans distribuïdors no arriben i oferir als clients una oferta turística diferent a la dels 

canals de venda habituals (abril 2014). 

EMO Creació del distintiu d'especialitat "hotel gastronòmic" (2013). Es tracta d'un 

distintiu al qual es poden adherir, de forma voluntària, els allotjaments de petit format 

(menys de 50 habitacions) que compleixin, entre altres, el requisit de comptar amb 

una oferta gastronòmica representativa de la cuina catalana elaborada amb 

productes de proximitat. 

EMO Constitució de la Taula del Turisme de Catalunya (2013). Es tracta d'una 

plataforma d'interlocució amb el sector, on els agents públics i privats que incideixen 

en l'activitat turística de Catalunya participaran de forma estable i permanent per 

cooperar en la definició i execució de les polítiques turístiques. 

JUS El primer semestre de 2014 s'ha aprovat la creació de l'Acadèmia Catalana de 

Gastronomia i Nutrició. Aquesta nova corporació de dret públic neix per a la 

recerca, divulgació, promoció i protecció de la cuina i activitats gastronòmiques 

pròpies de les diferents comarques de Catalunya i també per a impulsar les ciències 

de la nutrició per a la millora de la salut i el benestar dels ciutadans.  
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Millorar la posició de Barcelona i  Catalunya en els rànquings dels territoris més 
atractius per a la inversió estrangera 
 

EMO 16a edició de l'European Supply Chain & Logistics Summit, que se celebra a 

Barcelona al juny del 2014, per primera vegada, al El Palau de Congressos de 

Catalunya, on 560 professionals de tot el món participen en un dels 

congressos de logística més importants d'Europa. L'esdeveniment permet que 

algunes de les empreses més importants del món coneguin de primera mà els 

atractius que ofereixen Catalunya i Barcelona per situar aquí les seves bases 

logístiques. De fet, la Generalitat de Catalunya -a través d'Invest in Catalonia 

d'ACCIÓ, l'Incasòl i Cimalsa-, l'Ajuntament de Barcelona, el Port de Barcelona i les 

empreses SABA i Mercabarna disposen d'un estand al congrés. 

EMO La Generalitat ha obert una antena tecnològica a Israel per impulsar la 

col·laboració entre empreses catalanes i israelianes en projectes d'R+D+I. 

L'antena tecnològica s'ubica a Tel Aviv, des d'on es treballarà conjuntament amb 

MATIMOP, l'agència israeliana per a la recerca i el desenvolupament. L'objectiu de 

l'antena és buscar empreses israelianes interessades en projectes d'R+D catalans -i 

a la inversa-, identificar programes internacionals de suport als projectes d'R+D i 

promoure activitats bilaterals. 

EMO La missió catalana a Israel, de novembre del 2013, va acabar amb una 

seixantena d'acords entre empreses catalanes i israelianes. La delegació 

catalana, liderada pel president Mas, va estar formada per 30 empreses dels sectors 

TIC i Smartcities que durant la missió es van reunir amb companyies israelianes per 

iniciar projectes empresarials conjunts. Acompanyats pel secretari d'Empresa i 

Competitivitat, els empresaris catalans van mantenir durant cinc dies prop de 200 

reunions concertades amb companyies israelianes. 

EMO Viatge oficial del president al Brasil amb objectius econòmics, de projecció de 

Catalunya i culturals. Entre els dies 6 i 11 de juliol de 2013 ha visitat diverses 

ciutats del país sud-americà amb l'objectiu d'enfortir les relacions econòmiques i 

institucionals entre tots dos països, acompanyat de directius d'una cinquantena 

d'empreses catalanes. S'ha entrevistat amb els governadors dels estats que ha 

visitat, s'ha interessat pels projectes socials que es duen a terme a les 'faveles' i ha 

presidit l'estrena de la versió catalana d'un documental sobre el bisbe Casaldàliga. 

També s'ha reunit amb l'expresident Lula da Silva i ha concedit entrevistes als 

principals mitjans de comunicació. 

EMO Viatge oficial del president a l'Índia, acompanyat per una quarantena 

d'empreses dels sectors del turisme, automoció, tics i biotecnologia. El viatge 

a l'Índia, a finals de novembre del 2013, s'ha saldat amb un balanç molt positiu a 

nivell econòmic i institucional. Destaca com a noves inversions, la de 30 milions 

d'euros de l'empresa Motherson o la joint venture que ha signat Zannini amb el soci 

local, Polyplastics, per crear una nova planta a la localitat de Pune. També ha 

destacat la bona feina de l'empresa catalana Idiada. En turisme s'ha convidat els 
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principals touroperadors de l'Índia que visitin Catalunya per explorar els mercats. 

Algunes de les empreses de biofarma que formaven part de la delegació 

empresarial han signat acords amb empreses índies del sector, i s'ha ressaltat els 

bons contactes que les empreses TIC han mantingut, aprofitant la visibilitat a nivell 

mundial que ens dóna el fet que Barcelona sigui la capital mundial del mòbil. 

EMO La Generalitat i el Port de Barcelona organitzen una missió institucional i 

empresarial a Colòmbia. Els Departaments de Territori i Sostenibilitat, Empresa i 

Ocupació i el Port de Barcelona han realitzat la missió més gran feta fins ara a 

aquest país. Hi han participat prop de 80 empreses dels sectors "smart cities", 

moda, turisme, logística i infraestructures que s'han reunit amb altres empreses de 

Colòmbia. L'objectiu de la missió és posicionar Catalunya com a soci estratègic i 

logístic per les exportacions i les inversions de Colòmbia a la Unió Europea. 

EMO Èxit de les empreses catalanes ubicades als espais de la Generalitat en el 

Mobile World Congres. Les empreses que han participat al Congrés amb el suport 

de la Generalitat de Catalunya coincideixen a destacar la qualitat i solidesa dels 

contactes establerts, més d'un centenar per firma. El Brokerage Event ha acollit prop 

de 1.500 entrevistes entre oferents i demandants de tecnologia de tot el món. 

EMO Fires i Premis (2013). La passarel·la 080 Barcelona Fashion tanca la 12a edició 

amb 30.000 visitants, 535 professionals, 235 mitjans de comunicació nacionals i 80 

internacionals. S'ha celebrat  els X Games a Barcelona. Es preveuen uns 75 M€ de 

retorn durant els 3 anys que els Jocs tindran la seu a la ciutat. El  Gran Premi de F1, 

tindrà un impacte econòmic de 150 milions d'euros per a Catalunya. 

EMO Un grup d'empreses catalanes participa en la fira alimentària més important 

dels Estats Units. A través de la plataforma de la Generalitat Catalan Gourmet USA  

(impulsada per ACCIÓ per introduir productes gurmet catalans als Estats Units), 

Miquel Alimentació Grup, Cap d'Urdet, Cafès Novell, Xertoli i Amanida han estat 

presents a la 17th Americas Food&Beverage de Miami.  

EMO El 080 Barcelona Fashion incrementa en la seva 13a edició el suport dels seus 

patrocinadors, amb increment del 132% de les aportacions econòmiques de 

les firmes col·laboradores. En aquesta edició del 080 Barcelona Fashion es manté 

novament l'aposta per una passarel·la en la qual participen dissenyadors emergents 

i marques catalanes consolidades de presència internacional, i també empreses de 

l'Agrupació Catalana de Tèxtil i Moda (ACTM). La tretzena edició del 080 Barcelona 

Fashion ha assolit un nou rècord d'assistència, amb unes 42.000 persones. En 

aquest edició, a més dels actes centrals de la passarel·la 080 Barcelona Fashion, 

també destaquen altres actes com la quarta edició del 080 Design Contest, en 

col·laboració amb les escoles de disseny de moda de Catalunya, o el Barcelona 

Fashion Summit, que reuneix anualment els protagonistes del sector, que tracten, 

mitjançant ponències i debats, els assumptes clau de l'actualitat d'aquest negoci. 

EMO La Generalitat dóna suport a Fira Barcelona per a la celebració del certamen 
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de moda nupcial Barcelona Bridal Week (BBW). El certamen, que aglutina la 

Passarel·la Gaudí Núvies i el Saló Noviaespaña-BCN Bridal Week, és un referent 

internacional en aquest sector i compta amb la participació de més de 200 firmes. 

L'acord s'emmarca en les actuacions de suport a la internacionalització del disseny i 

la moda catalana, impulsades des del Departament d'Empresa i Ocupació, 

mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. 

 

Potenciar la competitivitat i rendibilitat de les explotacions agràries, pesqueres i del 
sector agroalimentari, per consolidar el clúster agroalimentari català 
 

AAM Defensa del sector català en la negociació de la nova PAC 2014-2020. El 

Govern compta amb un comitè de seguiment de la PAC integrat per tècnics del 

Departament i un representant de la Taula agrària. Aquest comitè participa en les 

negociacions per aconseguir una distribució dels ajuts que no perjudiqui els pagesos 

i ramaders de Catalunya. 

AAM Més de 350 milions d'euros en ajuts al sector agrari i ramader pel 2013. 

S'inclouen les línies del sector del Pagament Únic (266,5 milions d'euros per a 

54.580 productors) i el Contracte Global d'Explotació, que es gestionen a través de 

les Declaracions Úniques Agràries (DUN). Durant el 2013 s'han presentat 61.909 

DUNs que abarquen el 82% de la Superfície Agrària Útil de Catalunya. El 2014 

s'han presentat prop de 58.000 DUNs. 

AAM Execució del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2007-

2013. Fins a maig de 2014 s'ha assolit el 84,93% d'execució el Programa, situant-se 

per sobre de la mitjana estatal. En finalitzar l'exercici 2013, el volum d'inversió 

generada era de 996 milions d'euros, més de 3.150 llocs de treball creats, i més de 

25.360 contractes agroambientals i altres actuacions de gestió sostenible. Durant el 

2013 s'ha aprovat l'ajut d'incorporació de 480 joves a l'Agricultura, el major 

percentatge del període, amb un import mig per jove instal·lat de 32.873 euros. 

AAM Agricultura acorda amb el sector agroalimentari i forestal la distribució del nou 

Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020. Catalunya incrementa la seva 

aportació al cofinançament del nou PDR, que passa del 42% al 50%, amb una 

inversió global de 403 milions d'euros, per compensar la retallada d'aportació de 

l'Estat del 74%. L'import total del nou PDR serà de 810,47 milions d'euros (amb 

aportació del 50% de la Generalitat, 43% fons FEADER de la UE i 7% de l'Estat). 

S'estableix la prioritat a les ajudes per als plans de millora, la incorporació de joves 

agricultors, les ajudes a zones desafavorides i l'activació del sector forestal i millora 

de la biodiversitat. El repartiment ha estat consensuat amb el sector agroalimentari i 

forestal. 

AAM Conveni per al desenvolupament econòmic de l'espai agrari de la comarca del 

Baix Llobregat. L'acord, signat entre el Departament i el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat, potencia els productes locals de la zona, en el marc del Decret sobre 
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venda de proximitat que ha impulsat el Departament. El propòsit del conveni és 

elaborar un programa de desenvolupament de l'agricultura periurbana del conjunt 

del Baix Llobregat, que estableixi les línies estratègiques i objectius específics a 

treballar. 

AAM Aprovació del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència 

Agroalimentària 2013-2020 amb l'objectiu de consolidar el sector com a peça 

clau de l'economia catalana. El desenvolupament del pla s'està duent a terme a 

través de 66 activitats. El comitè de coordinació vetlla per l'impuls, la coordinació i el 

seguiment d'aquestes mesures. El Pla reforça el posicionament de Catalunya com 

un dels primers clústers agroalimentaris d'Europa. 

AAM Aprovació de la nova certificació de venda de Proximitat per afavorir el comerç 

directe dels productors agrícoles i ramaders. Fins al primer semestre de 2014 

s'han adherit a la certificació més de 1.763 productors. Aquesta acreditació 

potenciarà la venda directa i de circuit curt, que dinamitzarà l'economia dels petits 

productors i el consum local. 

AAM Aprovació de 24 plans de reestructuració i/o reconversió de vinya per a la 

campanya 2012-2013 i nova convocatòria 2014-2018. Durant la campanya 2012-

2013 s'han aprovat 24 plans de reestructuració i/o reconversió de vinya que han 

afavorit un total de 1.221 viticultors i 1.881 hectàrees. Fins al moment ja s'han fet 

efectius 5,2 M? de l'import concedit.   Per al 2014 s'ha assignat un pressupost de 9,2 

M?. L'ajut és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola i busca 

augmentar la competitivitat dels productors vitivinícoles, afavorir la modernització de 

les explotacions i millorar les condicions i l'estructura del sector.  

AAM Promoció de productes vitivinícoles. Per a la campanya 2014/2015 s'han rebut 

sol·licituds per valor de 24 milions d'euros d'inversió repartida en un total de 493 

programes de 96 empreses catalanes del sector del vi i del cava. L'ajut a països 

tercers  té com a objectiu fomentar la competitivitat i el coneixement de les 

característiques i qualitats dels vins catalans. 

AAM Aprovació del nou Decret sobre les societats agràries de transformació de 

Catalunya (SAT). Aquest Decret suposa la recopilació i actualització de la normativa 

de les SAT que ha estat en vigor al llarg dels darrers 30 anys. S'actualitza la 

regulació del Registre de societats agràries de transformació de Catalunya i se 

simplifica la normativa de SAT agrupant-la en un sol text, i establint una rellevant 

simplificació pel que fa a la tramitació administrativa i a la reducció de la càrrega 

documental.  

AAM El Departament, l'Institut Català de Finances i Avalis, faciliten l'accés al 

finançament als sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari. 

S'ha aprovat una línia d'avals a préstec per garantir l'accés a finançament per un 

import total màxim de 32 milions d'euros. La nova línia suma un import total de fins a 

20 milions d'euros adreçada a pimes i autònoms dels sectors agrari, ramader, 
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pesquer, forestal i agroalimentari de Catalunya tant per a operacions d'inversió com 

per a operacions de circulant. 

AAM Aprovació del nou Decret 40/2014 d'ordenació d'explotacions ramaderes. El 

nou Decret crea un marc legal homogeni que permetrà evitar la dispersió normativa i 

facilitar la interpretació dels preceptes legals, simplificar tràmits i millorar la qualitat i 

seguretat sanitària dels processos productius ramaders.  

AAM Aprovació del Pla de concentració de cooperatives del DAAM per al període 

2014-2020. La CE ha autoritzat el règim d'ajuts a les cooperatives i altres entitats 

associatives agràries per al període 2014-2020 per valor de 49 M€. L'objectiu és 

incentivar la concentració i la intercooperació de les cooperatives agràries i 

incrementar-ne la seva competitivitat. 

AAM Impuls a la producció agrària ecològica. En el marc del Programa de foment de la 

producció agroalimentària ecològica s'ha celebrat la Primera Setmana Bio de 

Catalunya que ha comptat amb més de 90 activitats programades.  

AAM El setembre de 2013 s'ha inaugurat el Fruitcentre de l'IRTA. Aquest serà el 

primer centre de seguiment de la postproducció de la fruita a Catalunya i un dels 

primers d'Europa. La instal·lació ha suposat una inversió de 14,2 milions d'euros, i hi 

treballaran prop de 120 persones, 40 de les quals són investigadors de tot allò 

relacionat amb la fructicultura. El Fruitcentre disposarà de 6 plantes pilot i 23 

laboratoris.  

AAM Promoció dels productes agroalimentaris catalans arreu del món a través de 

Prodeca. Durant l'any 2013 més de 350 empreses agroalimentàries catalanes han 

tingut l'oportunitat de participar en més de 15 missions comercials arreu del món. A 

més Prodeca també ha organitzat la visita de delegacions empresarials 

marroquines, índies i xineses per potenciar la internacionalització de productes 

catalans. Durant aquest 2014, ja s'ha facilitat la participació de més de 307 

empreses en 8 actuacions de promoció comercial internacional. A més, s'han 

realitzat 5 trobades de negoci amb 101 empreses catalanes participants i 

importadors xinesos. 

AAM Aprovació de la nova Denominació d'Origen Protegida dels Fesols de Santa 

Pau (Garrotxa).  

AAM Definició d'un únic laboratori de sanitat ramadera i vegetal públic, oficial i de 

referència. Els laboratoris de La Seu d'Urgell, Vic, Lleida i Cabrils es reubicaran en 

una mateixa instal·lació al campus de la UdL. El nou laboratori es convertirà en el 

laboratori de referència de sanitat vegetal i agricultura, amb menor despesa i major 

eficiència. 

AAM Creació d'una nova granja experimental R+D en el sector vaquí lleter. Es 

preveu la construcció d'una nova granja experimental de vaques a Monells per 

atendre les demandes del sector. L'explotació agroramadera serà una plataforma de 
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recerca, innovació, formació i difusió del consum de llet a Catalunya. 

AAM Aprovació i execució del Pla d'Acció per al control del cargol poma al Delta de 

l'Ebre. Es tracta d'una suma d'alternatives per contenir la plaga. La inundació dels 

camps amb aigua salada ha aconseguit la mortaldat del 100% dels cargols a finques 

i l'assecatge s'eleva fins al 80-85%. Per primer any, s'ha aconseguit una reducció de 

la superfície afectada passant de les 2.300 ha el 2013 a les 1.600 ha d'aquest 2.014. 

També s'ha reforçat la vigilància amb la col·laboració entre Agents rurals, Mossos i 

Seprona. 

AAM Agricultura ha engegat la campanya de lluita contra la mosca de l'olivera 2014. 

El tractament aeri es durà a terme sobre els municipis de les comarques del Baix 

Ebre i el Montsià, amb el qual es protegiran unes 30.000 hectàrees d'oliveres. La 

mosca de l'olivera indueix unes pèrdues del 2-5% de la producció d'oli i de vegades 

la caiguda massiva dels fruits. 

AAM Acord per mantenir les assegurances de recollida de cadàvers de les 

explotacions ramaderes. El Departament ha arribat a un acord amb les parts 

implicades en l'assegurança de la recollida de cadàvers, tot repartint els costos 

d'aquests serveis. D'aquesta manera, es podrà donar continuïtat a l'ordre d'ajut de 

les assegurances, clau per a la continuïtat de moltes explotacions ramaderes. Els 

ajuts per al 2014 preveuen un increment de subvenció respecte als del 2013 d'un 

20% en general i un increment del 100% per a aquelles explotacions que disposin 

de contenidors congeladors o refrigerats.  

AAM Execució del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT). Durant el 2013, 

més de 24.500 persones han assistit a les activitats de formació, que han consistit 

en la realització de 516 jornades, seminaris i visites tècniques. Per a l'any 2014 la 

PATT preveu un increment del nombre d'actuacions fins a un total de 987. 

AAM Pla de consum de fruita a les escoles del curs 2012-2013 i 2013-2014. El Pla té 

com a objectiu contribuir a promoure hàbits alimentaris saludables entre els 

escolars. El curs 2012-2013 hi van participar 346.000 alumnes, un 25% més que el 

curs anterior, i 1.431 centres.  Més del 70% de les famílies considera que el pla ha 

millorat l'alimentació en l'àmbit familiar.  

AAM Inici dels tràmits per a l'elaboració de la Llei de sòl agrari. El Govern ha aprovat 

la memòria preliminar de l'Avantprojecte de la Llei de sòl agrari amb l'objectiu de 

protegir i promoure el sòl per a usos agraris i l'eficiència d'aquests usos per tal 

d'incrementar la capacitat alimentària de Catalunya. La nova regulació ha de 

permetre definir i aprovar els instruments d'intervenció en el territori més idonis per 

protegir els espais d'interès agrari davant d'altres usos del sòl.  

AAM Inici dels tràmits per a l'elaboració de la 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 
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finalitats i els acords d'extensió de normes de les organitzacions interprofessionals 

agroalimentàries catalanes. La normativa donarà compliment a una demanda del 

sector.  

AAM Establiment del marc de les mesures sanitàries obligatòries de les 

explotacions bovines de Catalunya. La mesura pretén impulsar un marc legal que 

faciliti l'aplicació de les actuacions sanitàries al bestiar boví. Des de l'any 1989 

s'apliquen programes sanitaris amb l'objectiu d'eradicar la tuberculosi, la brucel·losi, 

la peripneumònia enzoòtica i la leucosi bovina. Actualment, aquest objectiu s'ha 

assolit en totes les explotacions bovines a excepció de la tuberculosi, de la qual 

encara se'n declaren uns pocs casos anuals. 

AAM Creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes i 

de l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes. La comissió té 

per objectiu elaborar, definir i coordinar les estratègies i polítiques del Govern en 

matèria de gestió de la matèria orgànica i la fertilització, i vetllar especialment per la 

valorització de les dejeccions ramaderes com a fertilitzants, tot assegurant la 

protecció de les aigües subterrànies, els sòls i la salut de les persones. L'Oficina vol 

assegurar que els diferents agents del sector adopten les millors tecnologies 

disponibles en matèria de gestió de dejeccions ramaderes. 

AAM Presentació del Pla estratègic de la planta ornamental. El Pla s'ha elaborat en 

consens amb les principals entitats del sector, i defineix les línies estratègiques a 

seguir per augmentar-ne la competitivitat. El Pla contempla 5 blocs principals: 

Exportació, Logística, Producció, Màrqueting i Mercat nacional.  

AAM Ajuts a les Agrupacions de Defensa Vegetal. La mesura permet garantir serveis 

de lluita contra les plagues dels vegetals que incloguin les actuacions d'assistència 

tècnica. Els ajuts de 2014 estan dotats amb un import d'1.800.000 euros.  

AAM Promoció del sector apícola català. Durant el 2013 es van concedir ajuts per un 

import de 507.484 € en concepte de millora en la producció i comercialització dels 

productes de l'apicultura. També es van dotar 50.000 € en ajuts al sector per la 

pol·linització. 

AAM Conveni per millorar les pràctiques comercials en la cadena alimentària. La 

iniciativa incorpora un total de 19 entitats, és pionera a l'Estat i representa una 

important fita per al sector. La mesura millorarà les relacions comercials entre les 

diferents baules de la cadena al llarg del 2013 i 2014. 

AAM Creació del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya. La creació respon a la 

necessitat de preservar el sector vinícola a Catalunya, que ha adquirit rellevància 

econòmica i social al país. 

AAM Nou marc per a la regulació de l'assessorament en la gestió integrada de 

plagues per afavorir l'ús sostenible de fitosanitaris. La normativa regula el 

procediment per al reconeixement de la condició de persona assessora en gestió 
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integrada de plagues. 

AAM Suport a la formació agrària. Durant el 2013, 3.395 alumnes s'han matriculat als 

cursos de Formació Agrària a Distància (FAD). 

AAM Acord per a la instal·lació del centre de selecció i millora de la raça bruna a 

l'Escola de capacitació agrària del Pirineu. El Centre de Testatge de la raça 

"Bruna dels Pirineus" té l'objectiu de consolidar-se com a centre de referència en la 

millora de la raça i de la competitivitat del sector. 

AAM Ajuts per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya 

per al 2013. Els ajuts s'emmarquen en el Fons Europeu de la Pesca (FEP), i la 

convocatòria 2013 i afavoriran els municipis de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Deltebre, 

a la comarca del Baix Ebre, i d'Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume 

d'Enveja i Alcanar amb un total de 680.000 euros.  

AAM Projecte pilot per millorar la gestió de les activitats de pesca i la 

comercialització dels productes del mar. El projecte anomenat Fishing & 

Marketing Box (F&MB) crea una plataforma que integra les funcionalitats de la 

clàssica caixa blava i de l'actual diari de pesca electrònic, i mostra en temps real els 

preus assolits en la primera venda a les llotges pesqueres catalanes i als mercats a 

l'engròs. La iniciativa té un pressupost de 360.914 €, finançats en un 90% per la UE. 

AAM Posada en marxa del Pla de competitivitat del sector pesquer. Entre les 

actuacions executades destaca la signatura d'un protocol amb Ports de la 

Generalitat i les Confraries de pescadors per potenciar programes que millorin 

l'eficiència de la gestió de l'activitat pesquera, que tenen per objectiu donar 

compliment a les polítiques de sostenibilitat ecològica, responsabilitat ambiental i de 

qualitat. L'acord tindrà una vigència de dos anys i es finançarà a través de Ports de 

la Generalitat. 

AAM Aprovació del nou Decret que regula l'extracció de corall vermell en les aigües 

interiors del litoral català. La nova normativa limitarà aquesta pràctica a la zona 

compresa entre la frontera amb França i el cap de Begur. També es limitarà el 

nombre de llicències i la quantitat d'extracció amb l'objectiu de protegir la població. 

AAM Promoció de les activitats marítimes recreatives respectuoses amb el medi 

marí a través del projecte BLAUCAT. El projecte està adreçat als centres 

d'activitats marítimes i té com a objectiu promoure un pla de gestió que combini la 

preservació dels ecosistemes marins amb el desenvolupament d'aquestes activitats. 

L'objectiu del projecte és crear noves empreses relacionades amb la nàutica i les 

activitats marítimes en general que se sumin a les 350 ja existents. 

ECO Desenvolupament d'un pla d'acció per a la millora de la solvència, de la 

liquiditat i del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. Pla 

iniciat a l'any 2012 amb la tramesa d'un codi de bones pràctiques, amb la sol·licitud 

d'una major informació d'aquestes seccions i amb la definició d'un nou marc 
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normatiu. Enguany, el Govern està treballant en diverses mesures que permetran 

elevar la seva solvència i augmentar la seva transparència. En aquest sentit, a 

principis d'abril del 2014 s'ha aprovat el decret que regula el seu funcionament.   

ECO Tutela i seguiment de les actuacions derivades del col·lapse financer de la 

cooperativa de l'Aldea.  

 

Promoure l'economia verda 
 

PRE El Govern ha aprovat el decret que reforça el caràcter estratègic i consultiu del 

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). La nova 

normativa introdueix canvis en el funcionament, revisa les seves funcions i concreta 

alguns dels àmbits en què centrarà la seva actuació, com l'economia verda, 

l'energia, la seguretat alimentària o el canvi climàtic. El CADS és un òrgan integrat 

per professionals de reconegut prestigi, creat l'any 1998 per assessorar el Govern 

en la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat.   

 

Defensar el model de comerç català: potenciar l'activitat econòmica en el sector del 
comerç i dels serveis, i millorar la garantia dels drets de les persones consumidores 
 

EMO El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l'avantprojecte de Llei de mesures 

en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció. 

D'aquesta manera es garantirà la seguretat jurídica als operadors i empresaris del 

sector davant la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat, per part del Govern de 

l'Estat, al Decret 4/2012 sobre horaris comercials. 

EMO El Govern ha aprovat el Decret que regula els procediments sancionadors per 

infraccions de consum. La normativa defineix el procediment de restitució de 

quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i 

rescabalament de danys i perjudicis. 

EMO El Govern ha aprovat el Decret que regula els fulls de queixa, reclamació i 

denúncia en les relacions de consum. Amb aquesta nova normativa es vol donar 

compliment a la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. 

EMO L'arbitratge de l'Agència Catalana del Consum ha permès retornar 281,9 

milions d'euros per participacions preferents i deute subordinat. L'Agència 

Catalana del Consum (ACC) continua amb el procés d'arbitratges de consum per 

participacions preferents i deute subordinat de Catalunya Caixa, que ha permès 

retornar, fins al moment, 281.931.754 euros a les persones afectades. En el període 

(juliol de 2012-juny 2014), l'ACC ha rebut 52.913 reclamacions relacionades amb 

aquest àmbit i la Junta Arbitral de Consum (JACC) ha dictat 29.628 laudes, tots ells 

a favor dels reclamants. 
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EMO L'Agència Catalana del Consum (ACC) ha rebut 44.298 reclamacions el 2013, 

un increment del 142% respecte l'any passat. Aquest augment és a causa de les 

reclamacions contra CatalunyaCaixa per les participacions preferents. En aquest 

sentit, s'han dictat 11.415 laudes arbitrals i s'han resolt a favor dels afectats un 

import total de 195 milions d'euros. 

EMO S'ha augmentat la protecció dels consumidors en la contractació de crèdits o 

préstecs hipotecaris. El Govern va aprovar el Projecte de llei de modificació de la 

Llei del Codi de consum de Catalunya, amb el qual pretén donar resposta a 

l'augment de la taxa d'execucions hipotecàries. Amb la nova normativa, es regula el 

contingut de la publicitat del producte per evitar la publicitat enganyosa; s'amplia la 

informació precontractual que es lliura al consumidor i inclou el deure d'entitats i 

notaris de fer comprensibles les implicacions econòmiques i jurídiques de la 

transacció i les conseqüències en cas d'impagament. A més, es fixa un interès de 

demora màxim que no pot superar en 2,5 vegades l'interès legal del diner. Qualsevol 

clàusula que inclogui un tipus superior es considerarà abusiva. 

EMO El Govern ha aprovat el decret que regula el procediment de mediació en les 

relacions de consum per facilitar els acords entre empreses i consumidors. 

Aquest decret s'emmarca en el desplegament reglamentari del Codi de consum de 

Catalunya. La novetat de la normativa és que la persona consumidora podrà 

sol·licitar una mediació si, després d'un mes d'haver presentat una reclamació, no té 

resposta o aquesta no és satisfactòria. 

EMO La Generalitat de Catalunya ha lliurat els Premis a la Iniciativa Comercial i ha 

distingit els establiments comercials centenaris. Aquests guardons, que ja han 

arribat a la 14ena edició, són el reconeixement del Govern a les iniciatives més 

innovadores del comerç urbà de proximitat i també als establiments comercials amb 

més de cent anys d'antiguitat i activitat ininterrompuda al servei del comerç. 

EMO La Generalitat i la Confederació de Comerç de Catalunya han signat el conveni 

anual per a l'impuls d'actuacions d'associacionisme comercial. El conveni 2014 

és per al desenvolupament d'actuacions en les més de 350 associacions i gremis de 

comerç, serveis i turisme que representa l'entitat. El suport de la Generalitat es 

concretarà en una aportació màxima de 125.000 euros, amb un límit màxim del 60% 

del cost de les actuacions. 

EMO La Generalitat dóna suport a diferents  entitats per impulsar el comerç i les 

empreses comercials a Catalunya. S'han signat diferents convenis de 

col·laboració per impulsar accions per al 2014: amb Pimec, un conveni de 90.000 

euros; amb la Fundació CECOT Innovació,  per donar visibilitat i representativitat a 

les empreses comercials s'ha signat un conveni de 40.000 euros per a l'execució del 

pla d'actuacions i amb COMERTIA. Amb aquesta darrera entitat, s'hi destinen 

40.000 euros pel seu pla d'actuació centrat en dinamització comercial. 
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EMO La Generalitat ha destinat 5,7 milions d'euros a l'impuls del comerç de 

Catalunya. Com a novetat de la convocatòria del 2014 és que es donarà suport a la 

transmissió de comerços en funcionament, per facilitar el traspàs de locals de negoci 

i la continuïtat de l'activitat comercial. A més, es farà un programa específic de 

suport a les PIMES per a la incorporació del comerç electrònic, com a canal de 

venda complementari a la venda presencial. 

 

Millorar l'entorn competitiu dels mercats de béns i serveis de Catalunya 
 

JUS A principis del segon semestre de 2014 s'ha aprovat el Projecte de llei que 

modifica els requisits d'accés i els terminis per a la col·legiació dels col·legis 

de periodistes, publicitat i relacions públiques, dissenyadors gràfics i 

comunicadors audiovisuals. Els canvis en els requisits d'accés permetran que 

molts professionals, amb anys d'experiència, puguin fer el tràmit per col·legiar-se, ja 

que en el seu moment, degut a la manca de recursos econòmics i personals dels 

col·legis en el moment de la seva creació, no van ser informats de la possibilitat 

esmentada. 

JUS Impuls a l'Avantprojecte de llei de l'exercici de les professions titulades i dels 

col·legis professionals. Una vegada el Consell Executiu ha aprovat la memòria 

preliminar de l'Avantprojecte de llei d'exercicis de professions titulades i dels 

col·legis professionals per tal de determinar i defensar les competències de la 

Generalitat en aquest àmbit, a principis del segon semestre de 2014 l'Avantprojecte 

de llei s'ha sotmès a informació pública. La filosofia d'aquest és la de modernitzar 

l'ordenament jurídic respecte de les normes d'accés i la prestació dels serveis 

col·legis professionals. També pretén preservar les competències de la Generalitat 

en aquest àmbit. 

JUS El primer semestre de 2014 s'ha aprovat la Llei de fusió dels col·legis oficials 

de titulats mercantils i empresarials en el Col·legi d'Economistes de Catalunya. 

La fusió dels col·legis oficials de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, 

Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i 

Empresarials de Catalunya i del Col·legi d'Economistes de Catalunya en el Col·legi 

d'Economistes de Catalunya pretén assolir una forma més idònia, simplificada i forta 

en benefici de la societat i alhora, millorar l'estructura de la representació de la 

professió.  També n'és objectiu l'assoliment d'una major eficàcia, tant pel que fa a 

l'estalvi de mitjans i reducció de costos com en la interlocució de les professions 

econòmiques amb les administracions públiques. 

JUS El primer semestre de 2014 s'ha sotmès a informació pública el Projecte de 

decret de modificació de la demarcació notarial de Catalunya. La situació 

econòmica i social de Catalunya i els paràmetres que van justificar la fixació de la 

demarcació vigent han variat tan profundament que és necessari, per prestar una 

adequada prestació del servei públic notarial de Catalunya, corregir el 
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dimensionament de les notaries demarcades a Catalunya. 

JUS El primer semestre de 2014 s'ha declarat d'interès públic que el personal del 

cos de metges forenses adscrit a l'Institut de Medecina Legal de Catalunya 

desenvolupi una segona activitat com a càrrec de les juntes de govern dels 

col·legis de metges de Catalunya. D'aquesta manera, més enllà de la seva funció 

estrictament pericial, els metges forenses podran dotar altres organismes públics 

dels seus coneixements amb una dimensió no únicament pericial sinó també 

sanitària.  

 

Crear un marc català de relacions laborals 
 

EMO El Govern ha aprovat el decret que adapta la Comissió de Convenis Col·lectius 

del Consell de Relacions Laborals (CRL) perquè pugui assumir funcions 

decisòries en els procediments d'inaplicació d'aquests.  La nova normativa, en 

línia amb la legislació estatal, preveu la participació de l'Administració des del punt 

de vista de garantia del procediment i adapta l'organització i el funcionament de la 

Comissió a l'esmentada facultat per decidir. A més, també adapta la Comissió a les 

noves necessitats que s'han anat plantejant des de la seva constitució, de manera 

que se'n garanteix l'eficàcia i l'agilitat.  

EMO S'han realitzat accions de mediació amb les empreses per garantir la 

continuïtat de l'activitat empresarial, mantenir el màxim els llocs de treball i fer 

el seguiment en els ERO's que es presenten. Serradora Boix (Puig-Reig),  Derbi, 

Noge (Arbúcies), Alstom, Ercros (Flix), Power Controls (Sant Vicenç de Castellet) i 

Panrico. 

EMO S'ha posat en marxa el nou portal CoNTA de notificació dels accidents de 

treball. Aquesta nova eina agilitza i simplifica els tràmits tant per a les empreses 

com per a les mútues a l'hora de comunicar els accidents de treball a l'autoritat 

laboral. 

EMO S'ha posat en marxa un registre de plans d'igualtat per a les empreses, pioner 

a l'Estat espanyol. L'objectiu d'aquest registre és visibilitzar i reconèixer totes 

aquelles empreses que han elaborat el seu pla d'igualtat. 

EMO La Govern i els agents socials (les patronals Foment del Treball i Pimec i els 

sindicats CCOO i UGT) han establert un protocol d'actuació consensuat 

davant de la pèrdua de vigència dels convenis col·lectius. El pacte, formalitzat 

després de més de tres mesos de negociació, dóna una resposta per trobar una via 

que eviti la conflictivitat laboral derivada de la pèrdua de vigència o d'ultraactivitat de 

convenis col·lectius, possibilitat oberta amb la reforma laboral i que, de fet, ha 

provocat algunes de les últimes mobilitzacions sindicals del país. 

EMO El Govern ha plantejat un requeriment d'incompetència per vulneració de 
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competències en l'àmbit de les mútues d'accidents de treball. La nova 

normativa estatal buida de contingut la coordinació de les activitat de prevenció de 

riscos laborals que es fan les mútues de treball i malalties professionals a Catalunya. 

EMO El Govern ha presentat un recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal 

Constitucional en l'àmbit de les sancions per infraccions en matèria de 

seguretat social. El Reial Decret espanyol del  2 d'agost del 2013 reserva la 

potestat de sancionar aquestes infraccions al Servicio Público de Empleo Estatal 

sense respectar les competències de la Generalitat reconegudes pel TC. 

 

Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya 
 

EMO Adjudicació del contracte per a la Governança del nou model TIC a Deloitte i 

Capgemini, amb un estalvi de més d'un 17% en la despesa de serveis de gestió 

de les TIC. El primer lot del contracte, adjudicat a Deloitte per un import anual de 

5,50 milions d'euros i una durada de 4 anys més 2 de pròrroga, correspon a l'Oficina 

de Governança de la Gestió de la Demanda i Projectes i l'Oficina de Suport a la 

Governança Transversal. El segon lot del contracte, corresponent a l'Oficina de 

Governança de la Gestió Operativa dels Serveis i l'Oficina de Qualitat, s'ha adjudicat 

a Capgemini per un import anual de 3,75 milions d'euros i una durada de 4 anys 

més dos de pròrroga. 

EMO Barcelona, laboratori mundial dels telecentres del futur gràcies al lideratge de 

la Xarxa Punt TIC de Catalunya. La Generalitat de Catalunya, a través de la Xarxa 

Punt TIC i en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, participa com a 

coordinadora del programa pilot per dissenyar els telecentres del futur amb la 

Fundació Telecentre.org, que coordina les xarxes de telecentres a escala mundial, i 

la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU), organisme adscrit a l'ONU per a 

les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 

Avançar cap els objectius d'Europa 2020 a través de l'estratègia Catalunya 2020 
 

EMO S'ha presentat l'Agenda Digital per a Catalunya 2020, Idigital. Es tracta de 

l'estratègia digital de Catalunya per als propers anys, que posa la mirada en el 2020, 

en línia amb els plans de l'Agenda Digital per a Europa. Idigital és la concreció de 

les estratègies de desenvolupament de les TIC i un full de ruta que ha de permetre a 

Catalunya aconseguir els nivells de desenvolupament dels països europeus més 

avançats en l'aprofitament de les TIC. 
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Eix 2 . Cohesió social i serveis d'interès públic 

Garantir la prestació de les polítiques socials vinculades a l'Estat del Benestar 
 

EMO El Govern ha incrementat la partida de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) en 43 

milions d'euros pel 2014: es passa dels 130 als 173 milions d'euros. Aquest 

increment permetrà augmentar la cobertura d'aquesta prestació fins a 

aproximadament 27.000 persones, establir una línia d'ajuts per a itineraris d'inserció 

sociolaboral mitjançant convenis amb empreses d'inserció i entitats socials o dotar 

plans d'ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) destinats als 

beneficiaris del programa, entre d'altres. En el darrer trimestre de 2013 es va 

incorporar al pressupost una partida addicional de 2,8 milions d'euros per a la RMI, 

que ha permès arribar  a més de 23.000 beneficiaris. 

JUS S'ha renovat la col·laboració que el Centres d'Iniciatives per a la Reinserció i la 

Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona mantenen des de fa 

anys per reinserir en l'àmbit de la restauració persones privades de llibertat, 

incloent-hi la preparació per a l'acreditació i certificació de la seva 

professionalitat. A més, ara s'amplia l'acord sumant-hi la participació dels gremis 

barcelonins de restauració i d'hotels per donar més opcions als interns en fase final 

de condemna de trobar una ocupació en aquests sectors.  

BSF Benestar Social ha anunciat que les prestacions econòmiques vinculades 

(PEV) que es van haver de suspendre temporalment el 2013 "seran represes al 

setembre de 2014 prioritzant aquelles persones en situació de més 

vulnerabilitat. La consellera Munté ha fet que anunci en el marc de la reunió del 

Plenari del Consell General de Serveis Socials on s'ha tractat de forma monogràfica 

la sostenibilitat de la Llei de dependència.  

BSF Benestar Social denuncia que el Govern de l'Estat vol fer extensiva la seva 

política recentralitzadora de competències a les adopcions internacionals. La 

consellera ha expressat el compromís de la Generalitat de Catalunya a dur a terme 

totes les accions al seu abast per aturar l'avantprojecte de llei que prepara d'Estat. 

BSF Més de 200.000 infants i joves participaran aquest estiu 2014 en unes 4.200 

activitats de lleure arreu de Catalunya. La majoria d'activitats són casals, colònies 

i acampades. La distribució de les activitats és la següent: casals de vacances (52% 

de les activitats), que estan pensats per a nois i noies d'entre 5 i 12 anys; colònies 

(22% de les activitats), majoritàriament, hi participen nois i noies d'entre 5 i 16 anys; 

acampades (17% de les activitats), que estan pensades per a nois i noies d'entre 8 i 

18 anys; rutes (7% de les activitats), obertes a joves d'entre 12 i 20 anys; i camps de 

treball (2% de les activitats), oberts a joves d'entre 15 i 29 anys. El programa "L'estiu 

és teu!", organitzat per l'Agència Catalana de la Joventut, té enguany amb una oferta 

de 10.074 places. Benestar Social també organitza 90 camps de treball amb un total 

de 1.292 places 
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BSF Benestar Social comença a adjudicar les 1.292 places dels 55 camps de treball 

per a joves d'aquest estiu, dirigits a nois i noies d'entre 14 i 29 anys. Ara, les 

persones que s'han preinscrit al programa podran consultar la secció específica al 

portal Jove.cat per conèixer l'estat de la seva petició. El número del sorteig serà el 

de referència per iniciar les adjudicacions de les places, en un ordre correlativament 

ascendent. Per aquest estiu, Benestar Social ha organitzat 55 camps de treball a 

Catalunya amb un total de 1.292 places. L'oferta es completa amb 62 places més 

repartides entre 35 camps de treball de la resta de l'Estat 

BSF Benestar Social ha començat a adjudicar les 10.000 places del programa 

d'activitats de lleure per a joves "L'estiu és teu!" (2014). En general, les activitats 

amb més demanda són les que fomenten l'aprenentatge d'idiomes: anglès, francès o 

alemany, ja sigui en les estades d'idiomes pròpiament dites (1.877 sol·licituds) o les 

que combinen idiomes amb esport (4.447). Les estades de 8 dies, que són una 

novetat d'enguany, han acumulat 1.984 preinscripcions.  

JUS El primer semestre de 2014 s'ha renovat la col·laboració amb l'Obra Social La 

Caixa per a l'atenció a les víctimes de violència de gènere. Des de l'any 2009, 

les oficines d'atenció a la víctima del delicte de Catalunya deriven dones víctimes de 

violència de gènere o domèstica als programes de l'Obra Social centrats en el suport 

a aquest col·lectiu, amb l'objectiu de sumar esforços per afavorir-ne la recuperació. 

El nombre de dones ateses en el marc d'aquesta col·laboració, que s'estén a tot el 

territori de  Catalunya, ha passat de 52 l'any 2009 a 264 el 2013. 

BSF Benestar Social i la Fundació "La Caixa" han presentat una campanya de 

sensibilització contra els maltractaments a les persones grans que es difondrà 

per diversos mitjans de comunicació. Aquesta campanya s'emmarca dins d'un 

programa més ampli per al bon tracte a les persones grans. Des de l'any 2012 la 

Generalitat impulsa el Protocol marc i orientacions d'actuació contra els 

maltractaments a les persones grans.  

ENS La Generalitat garanteix que tots els alumnes amb privació alimentària 

disposaran de beca menjador. El Departament ha incrementat els recursos 

destinats a les beques menjador amb una previsió de 40,8 milions d'euros, 67.000 

alumnes becats, 3.000 dels quals amb beques del 100% per al curs 2013-2014 per 

tal de garantir que tots els alumnes amb privació alimentària tindran beca. Aquestes 

beques es cobriran a partir d'un criteri homogeni per a tot Catalunya establert pel 

Departament, gràcies a un procés d'homogeneïtzació de les condicions per accedir 

a una beca per a tots els consells comarcals. 

ENS Protocol escolar contra la malnutrició infantil dels escolars. El Departament 

està treballant en un protocol d'actuació per tal de detectar casos greus de 

necessitats alimentàries entre els escolars partint dels protocols que ja existeixen en 

ciutats com Girona, Badalona i Barcelona 
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JUS Acord marc de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i el Consell de 

l'Advocacia Catalana per a la creació de punts d'atenció jurídica. Aquests punts 

d'atenció jurídica es destinaran als usuaris dels serveis socials dels diferents 

municipis de la demarcació de Barcelona. L'objectiu és atendre consultes derivades 

de la situació de crisi o relatives als compliments contractuals i a les hipoteques 

d'habitatge, així com prestar serveis d'atenció a la dona, entre d'altres. 

JUS El Departament de Justícia incorpora el procés d'arbitratge a la justícia 

gratuïta per a les preferents. D'aquesta manera, s'ha donat un pas molt important 

per incorporar elements de justícia social, una màxima de les institucions catalanes.  

JUS Promoure la reinserció social dels presos: convenis i actuacions. S'han signat 

diversos convenis per poder promoure l'ocupació dels presos: Al llarg del 2013 amb 

el Patronat de la Muntanya de Montserrat, la Fundació La Caixa, Cecot i Federació 

Catalana del Banc dels Aliments.El primer semestre de 2014 amb la Universitat de 

Lleida per col·laborar en matèria de formació al Centre Penitenciari de Ponent de 

Lleida (Segrià). Es tracta de dur a terme un programa d'informació i formació cultural 

en temes d'interès per a grups d'interns del Centre.  

JUS Promoure la reinserció social dels presos. S'ha posat en marxa un projecte pilot 

del programa europeu Cercles. Es tracta d'un model de transició de la presó a la 

llibertat definitiva de condemnats per haver comès agressions sexuals, mitjançant el 

suport de voluntaris i professionals. 

JUS Programa Límits. Es tracta d'un programa de caire preventiu i adreçat a pares i 

mares amb fills adolescents atesos pels serveis de justícia juvenil, amb l'objectiu de 

millorar les habilitats educatives dels pares i la comunicació i relació  amb els seus 

fills. 

JUS El Departament de Justícia avança en el procés de reorganització del mapa de 

centres de justícia juvenil de Catalunya. Es trasllada els menors internats al 

centre Els Til·lers (Mollet del Vallès) als centres Can Llupià (Barcelona) i l'Alzina 

(Palau Solità i Plegaments) i entra en funcionament, com a unitat oberta, el Centre 

Montilivi (Girona), en el marc de les mesures aprovades pel Govern per optimitzar 

els recursos i ajustar l'oferta de places a les necessitats actuals. 

EMO La Generalitat ha dotat amb 2,8 milions d'euros extraordinaris el programa de 

la Renda Mínima d'Inserció per poder cobrir els 3871 expedients pendents 

abans d'acabar l'exercici 2013.  

BSF El Departament de Benestar Social i Família ha dotat el 2013 el món local amb 

181 milions d'euros per tal de finançar serveis socials bàsics i especialitzats, 

lluita contra la pobresa, i també programes de reforç de la cohesió social i 

promoció de la igualtat. L'objectiu és agrupar de forma progressiva tots els canals 

de finançament del Departament cap als ens locals en el contracte programa, com 

les convocatòries anuals de subvencions a ajuntaments de menys de 20.000 
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habitants. 

BSF Nova ubicació de l'Oficina de Benestar Social i Família a Blanes. Amb aquest 

canvi, la ciutadania que s'acosti a l'Oficina hi trobarà dues millores notables: una 

sala d'espera més àmplia i un espai d'atenció directa més gran. El local de planta 

baixa, té una superfície de 107'91m2. El Departament hi ha fet una inversió de 

20.000 € per adequar l'equipament. 

BSF Copagament de serveis socials. Els canvis que es produiran en el sistema només 

podran afectar a aquelles persones que ja estiguin pagant l'import màxim establert a 

la cartera de serveis socials i que actualment és únicament d'un 4,5%. Les persones 

sense recursos seguiran aportant exactament les mateixes quantitats que fins ara 

amb accés als mateixos serveis.  

BSF Catalunya lidera els nous beneficiaris en dependència. Un 9% més de 

beneficiaris han pogut accedir a les prestacions els últims 12 mesos. A tot l'Estat ha 

baixat el nombre de beneficiaris en un 1,37%. Les llistes d'espera de Catalunya per 

rebre els ajuts socials són les que més s'han reduït en l'últim any. 

BSF Benestar Social i Família i la Creu Roja formen al seu domicili persones 

cuidadores de zones rurals de Catalunya. Les sessions de formació es van posar 

en marxa el 2013, amb l'objectiu d'arribar a 90 cuidadors i cuidadores de les 

comarques de l'Alta Ribagorça, les Garrigues, el Pallars Sobirà, la Segarra, el 

Solsonès, el Berguedà, el Ripollès i el Garraf. 

BSF S'han lliurat els certificats a l'alumnat dels cursos per a cuidadors i cuidadores 

no professionals de persones amb dependència. Un total de 1.349 persones han 

superat el 2013 aquesta formació dirigida a persones cuidadores no professionals. 

En aquesta edició s'han realitzat 60 cursos presencials (impartits per la Creu Roja) i 

21 cursos semipresencials (impartits per la Fundació Pere Tarrés).  

BSF Inauguració del servei d'atenció a les persones de la Residència de Gent Gran 

de Batea (Terra Alta). La posada en marxa d'aquest servei el gener de 2013 ha 

estat possible gràcies a la negociació entre el Departament i l'Ajuntament de Batea. 

BSF 15a edició de Fira Gran que ja s'ha consolidat com l'esdeveniment més 

important de tot Europa dedicat als ciutadans a partir de 65 anys. Celebrada el 

maig del 2013, té per objectiu situar les persones grans, almenys durant uns dies, en 

el centre d'atenció. 

BSF Convocatòria de subvencions a ens locals en l'exercici 2013. Convocatòria de 

subvencions a ajuntaments de menys de 20.000 habitants. Subvencions en matèria 

d'atenció a la infància i l'adolescència del Departament de Benestar Social i Família 

per a ajuntaments de menys de vint mil habitants dins l'exercici 2013. L'import total 

d'aquesta convocatòria ha estat de: 1.120.000 euros. Convocatòria de subvencions 

a ens locals. Subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els 

ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, dins 
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l'exercici 2013. L'import total d'aquesta convocatòria ha estat de: 3.500.000 euros. 

Convocatòria de subvencions a ens locals. Subvencions a ens locals per finançar les 

despeses derivades de l'elaboració, la implementació o el desenvolupament de 

polítiques de dones. L'import total d'aquesta convocatòria ha estat de: 502.000 

euros. 

BSF L'Agència Catalana de la Joventut va obrir i adjudicar el programa d'activitats 

"L'estiu és teu!" (2013). El programa ofereix experiències de fins a dues setmanes 

a infants i joves de 5 a 17 anys a través de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de 

Catalunya (Xanascat). El nombre total de places ofertades el 2013 ha estat 10.236,  

que han significat 7.159 participants. 

BSF S'ha inaugurat el març de 2013 l'Oficina Jove del Pla de l'Estany a Banyoles. 

L'oficina, al càrrec del la qual hi ha quatre tècnics especialistes en matèria de 

joventut, ofereix serveis d'informació sobre habitatge, educació, emprenedoria i 

autoocupació, i formació per a la recerca de feina. S'articula també com un punt 

d'informació i dinamització cultural juvenil. 

BSF L'Agència Catalana de la Joventut ha convocat onze Beques Carnet Jove que 

tenen com a objectiu promoure l'accés de joves al món professional en el 

camp de la comunicació i l'enginyeria. 2014. Les persones seleccionades 

obtindran una beca de 5.000 euros i realitzaran una estada d'un any en empreses 

de referència. Les tasques que desenvolupin estaran tutoritzades per un 

responsable de l'empresa col·laboradora amb seguiment per part del Carnet Jove. 

BSF 222.355 joves han participat en 4.906 activitats d'educació en el lleure durant el 

2013. Els casals de vacances i les colònies han concentrat més participants, mentre 

que les rutes són les que més han augmentat. El 2013 es van notificar al 

Departament de Benestar Social i Família un 5% més d'activitats que l'any anterior. 

L'augment de les activitats s'ha concentrat en les rutes (16%), les acampades (5%), 

els casals de vacances (5%), els camps de treball (4%) i les colònies (1%). 

BSF S'ha inaugurat el desembre de 2013 el nou Casal intergeneracional del Passeig 

d'Igualada. El nou Casal del Passeig, que també allotja les noves dependències de 

l'Oficina de Benestar Social i Família, ha suposat una inversió de 2.690.382,35 

euros.  

BSF Benestar Social i Família i la Fundació "la Caixa" han signat el gener de 2014 la 

renovació del conveni del programa Gent 3.0. per fomentar la participació 

activa de les persones grans i fer-les presents en la nostra societat. El 

programa inclou Tallers de Promoció de la Salut i Benestar; Projectes de 

Participació Social i Voluntariat, i Projectes de Formació en Tecnologies de la 

Informació i Comunicació. El programa es desenvolupa a 101 casals de gent gran 

d'arreu de Catalunya (57 de titularitat de La Caixa). 

BSF S'ha aprovat el Decret del reglament del registre d'instal·lacions destinades a 
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activitats amb infants i joves. El Registre servirà per mantenir actualitzada i 

ordenada la informació global sobre aquest sector i inclourà les dades que contenen 

les comunicacions prèvies a l'inici, la suspensió o el cessament de l'activitat 

presentades per les persones titulars d'instal·lacions destinades a activitats amb 

infants i joves (cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de 

natura i campaments juvenils). 

BSF S'ha presentat l'informe sobre l'estat dels serveis socials a Catalunya de l'any 

2013. L'any 2013 el pressupost que el Departament va destinar a programes de 

serveis socials va ser de 1.847 milions d'euros, dels quals 1.429,44 corresponien al 

programa de promoció de l'autonomia personal, 202,35 al d'atenció a la infància i 

l'adolescència, 172,36 al d'inclusió social i lluita contra la pobresa, 31,39 al de suport 

a la família i 11,49 al d'atenció a les persones amb discapacitat. L'Estat cofinança 

programes de l'àmbit dels serveis socials, però en el període 2011-2013, ha reduït 

les seves aportacions el 91,9%. 

BSF El Govern ha aprovat el Pla Interdepartamental d'Atenció Social i Sanitària 

(PIASS) per garantir la continuïtat assistencial i l'eficiència en l'ús dels 

recursos. Els àmbits inclosos són les residències de gent gran i discapacitats, la 

xarxa pública sanitària, els serveis socials bàsics, la xarxa de salut mental i la xarxa 

de llarga estada sociosanitària. Es tracta de compartir coneixements, capacitats, 

instruments i dades per configurar, progressivament, una xarxa interrelacionada i 

integrada de serveis als usuaris en un model d'intervenció global coordinada. Els 

Departaments de Salut i de Benestar Social i Família configuraran una història 

clínica i social compartida gràcies a l'aplicació de les TIC. 

JUS L'octubre de 2013 s'ha signat un conveni amb el Consorci Parc Científic i 

Tecnològic Agroalimentari de Lleida perquè condemnats a treballs en benefici 

de la comunitat puguin complir la pena als equipaments de l'entitat. A la 

demarcació de Lleida existeixen convenis amb 417 equipaments gestionats per un 

total de 269 entitats, que ofereixen un total de 795 places  per a la realització de 

mesures penals alternatives.  

EMO El Govern ha impulsat mesures per combatre la pobresa energètica. En 

aquesta línia, la Generalitat ha aprovat d'una banda, un decret llei per impedir la 

interrupció dels subministraments energètics a les persones en situació de 

vulnerabilitat econòmica i, de l'altra, ha impulsat la creació de la Taula contra la 

pobresa energètica, un espai de treball entre administracions i entitats socials. 

 

Impulsar la planificació estratègica i la gestió del coneixement i aplicar noves 
fórmules de gestió en la prestació de serveis vinculats a les polítiques socials amb 
criteris d'eficiència i d'eficàcia 
 

BSF S'ha posat a l'abast de la ciutadania pel canal electrònic la sol·licitud per als 

ajuts econòmics per a famílies amb infants. El formulari electrònic per sol·licitar 
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els ajuts econòmics per naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell 

d'ingressos de la unitat familiar ja es troba en funcionament. Igual que en el cas de 

fer el tràmit presencial, el termini per fer la sol·licitud és de 30 dies naturals a 

comptar des de l'endemà de la data del naixement, adopció, tutela o acolliment de 

l'infant.  

BSF Els formularis electrònics per sol·licitar l'alta per formar part del Cens 

d'entitats del voluntariat de Catalunya, la modificació de les dades i la baixa ja 

es troben disponibles pel canal electrònic. Amb aquest nou sistema de 

tramitació, les entitats, la ciutadania i les empreses poden relacionar-se amb 

l'Administració sense necessitat de desplaçar-se a les dependències departamentals 

ja que poden iniciar i fer el seguiment de l'expedient per mitjans electrònics.    

BSF L'European Youth Card Association (EYCA) ha premiat el Carnet Jove per les 

beques d'inserció professional per a joves. El guardó es va entregar en el marc 

de la 30a assemblea general de l'EYCA, que aquest 2014 ha tingut lloc a Zagreb 

(Croàcia). Aquests premis estan integrats per sis categories, i el guardó ha estat 

concedit en la de "Beneficis de qualitat i descomptes", que destaca aquella 

organització que proporciona i gestiona una sèrie de beneficis de qualitat i 

descomptes que són atractius per als joves i que compleixen amb la visió d'EYCA 

per desenvolupar i promoure la mobilitat dels joves i la seva ciutadania 

activa.18/05/2014   

BSF Benestar Social convoca els Premis de Civisme 2014. Aquests guardons 

inclouen els premis següents: 32è Premi Serra i Moret per a obres i treballs sobre 

civisme en llengua catalana, 28è Premi Jaume Ciurana a l'actuació juvenil i 19è 

Premis de Civisme als Mitjans de Comunicació.     

BSF Benestar Social està desenvolupant un pla per a la concertació progressiva de 

places de serveis socials. L'objectiu del pla és contribuir a una millora en 

l'estabilitat de les finances de les entitats que presten aquests serveis:  - En el camp 

de les persones amb discapacitat, es vol assolir en el termini de tres anys el 100% 

de les places via concert. El gener de 2013 hi havia 2.733 places concertades (el 

17% de les places). A 15 de maig de 2014 hi havia 4.296 places concertades (el 

28% de les places).  - En el sector de gent gran, es treballa en l'horitzó 2015, per tal 

que el 51% de les places que estan en règim de col·laboració, passin també a règim 

de concert.  - En el camp de la salut mental s'està treballant, també per al 2015, en 

la concertació d'habitatges i en la concertació de 800 places de llar residència.  

BSF El Govern ha iniciat la tramitació de la llei marc de la protecció social de 

Catalunya. Amb la futura norma, inèdita en democràcia, el Govern pretén blindar el 

model català d'estat del benestar i prioritza el manteniment de la cohesió social del 

país, un pilar especialment important en l'actual context de crisi econòmica. 

BSF Suport a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o 

acolliment. L'objecte d'aquestes prestacions és donar suport econòmic a les 
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famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment durant el 

2014 i que no superin un nivell d'ingressos determinat, amb la finalitat de donar 

suport econòmic a les famílies i prevenir situacions de vulnerabilitat.  

BSF El Govern ha aprovat el projecte de Llei d'accessibilitat. El projecte de Llei de 

gener de 2013 simplifica tota la normativa existent en aquesta matèria. A més, el 

text desplega tota la diversitat de disposicions d'accessibilitat i, alhora, unifica, 

coordina i estableix els criteris d'aplicació, execució i control de la norma, d'acord 

amb els principis de proporcionalitat i d'ajustos raonables. 

BSF Benestar Social i Família ha obert una nova convocatòria del procés Acredita't! 

per al reconeixement de l'experiència professional i de les vies no formals de 

formació. En l'àmbit de la dependència, hi podran participar 1.300 persones, 350 de 

les quals corresponen a la qualificació d'atenció sociosanitària a persones en el 

domicili i 950 corresponen a la qualificació d'atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials. En l'àmbit de la instrucció de gossos 

d'assistència, hi podran participar 40 persones. 

BSF El Govern ha reformat el Consell de la Gent Gran de Catalunya per adaptar-lo a 

la realitat participativa de la societat catalana actual. Els canvis afecten 

especialment la composició i el funcionament del Consell. Amb la nova regulació, 

l'Executiu renova el compromís amb el Consell de la Gent Gran de Catalunya, 

enforteix la seva participació i en millora el funcionament. 

BSF La Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil (XNEJ) de Benestar Social i Família 

atén 600.000 joves el 2013. A través dels 302 Punts d'Informació Juvenil i de les 24 

Oficines Joves de la XNEJ els joves van fer més d'un milió de consultes. Les 

qüestions més demanades pels usuaris van ser les relacionades amb l'oferta 

formativa i educativa existent a Catalunya, amb un 27% del conjunt de les consultes. 

La cerca d'informació i assessorament sobre el mercat laboral va ser la segona 

qüestió més sol·licitada, amb un 17% del total de consultes. 

BSF L'Agència Catalana de la Joventut convoca les beques Carnet Jove del 

programa Connecta't 2014. Aquestes beques van dirigides a persones d'entre 16 i 

30 anys que siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya i que no 

hagin estat beneficiàries de les beques en anys anteriors. 

BSF Catalunya impulsa el Pla d'atenció integral a les persones amb TEA (trastorns 

de l'espectre autista) i a les seves famílies. L'any 2013 es van iniciar proves pilot 

a 7 territoris, que donen cobertura a més de 200.000 menors de 18 anys. El nou Pla 

s'emmarca en el desplegament del Pla integral d'atenció a les persones amb 

problemes de salut mental, impulsat pel Govern. El Pla està promogut conjuntament 

pels departaments de Salut, Ensenyament i Benestar Social i Família, i ha estat 

consensuat amb professionals i societats científiques de l'àmbit dels serveis 

sanitaris, educatius i socials. 
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BSF El Govern ha aprovat el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2020. 

La finalitat del document és establir les línies de treball i els objectius comuns per tal 

de disposar d'una estratègia conjunta i coordinada en matèria de polítiques de 

joventut entre tots els agents que intervenen. 

BSF Benestar Social i Família ha posat en marxa una Oficina Jove Virtual. Aquest 

servei permetrà, a través d'Internet i dels dispositius mòbils, oferir informació sobre 

els recursos i serveis adreçats als joves i les joves de Catalunya. Serà una porta 

d'entrada més a la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil i permetrà accedir a un 

total de 1.126 recursos i serveis de tots els departaments i institucions a través de la 

web www.oficinajove.cat. 

BSF El Departament ha organitzat la Trobada Euromediterrània de Joventut 2013, 

centrada en projectes de transformació social. Un total de 30 joves emprenedors 

de diferents països del Mediterrani han intercanviat experiències en l'àmbit de la 

participació ciutadana, la comunicació, l'art i la cultura, la salut, l'educació, el medi 

ambient i l'emprenedoria empresarial. Aquests joves, d'entre 25 i 35 anys, han estat 

seleccionats d'entre 120 sol·licitants, i destaquen per liderar projectes innovadors i 

creatius. 

BSF S'ha posat en funcionament el formulari electrònic, a través de la Oficina 

Virtual de Tràmits, per iniciar l'expedient per sol·licitar el Títol de família 

nombrosa, el Títol de família monoparental i la targeta acreditativa de 

discapacitat. Amb aquest nou sistema de tramitació, la ciutadania pot relacionar-se 

amb l'administració sense necessitat de desplaçar-se a les dependències 

departamentals per iniciar la sol·licitud d'aquests títols. 

BSF Les sol·licituds d'adopcions i les sol·licituds de valoració i revisió del grau de 

discapacitat es podran tramitar per Internet. L'adopció  d'infants a Catalunya amb 

necessitats especials i l'adopció internacional ja es poden sol·licitar per Internet. 

Com a requisit, caldrà disposar del certificat digital vàlid. Igualment en el cas de les 

persones amb discapacitat que vulguin sol·licitar una valoració o una revisió del grau 

de disminució que els correspon segons les taules de valoració establertes.  

 

Consolidar un model sanitari propi de cobertura universal basat en la bona 
governança 
 

SLT El CatSalut es farà càrrec del 90% de la despesa de medicaments dels malalts 

crònics en situació de vulnerabilitat social. A partir de l'1 de maig de 2014 els 

malalts crònics o amb una patologia greu de llarga durada només pagaran el 10% 

dels medicaments. S'estableix un límit màxim d'aportació mensual de 8,26 euros per 

pacient i els sol·licitants hauran de tenir una renda familiar bruta màxima de 24.000 

euros a l'any. 
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SLT Presentació del balanç de l'Atenció Mèdica i Sanitària Públiques del primer 

semestre de l'any 2013. Destaca la inclusió de 10.000 pacients en el programa de 

malaltia crònica avançada, o els 53.000 pacients vinculats al programa de pacient 

crònic complex. El programa de prevenció i atenció a la cronicitat fa possible: 

identificar més de 80.000 pacients per incloure'ls en programes d'atenció; la 

reducció en un 14% de les hospitalitzacions urgents per malaltia pulmonar 

obstructiva crònica (MPOC), i en un 2% les degudes a insuficiència cardíaca (tot i 

que van augmentar un 25% entre 2006 i 2011), entre d'altres. Les intervencions 

quirúrgiques programades augmenten un 6% i els pacients pendents d'intervenció 

es redueixen un 3,5%. Durant l'any 2013, hi van haver més de 3 milions d'urgències 

hospitalàries, una caiguda del 2% respecte l'any anterior. 

SLT El Departament de Salut garanteix l'accés a l'assistència sanitària als 

estrangers empadronats a Catalunya que l'INSS va deixar de reconèixer. Així 

es pretén evitar els perjudicis per a la salut d'aquestes persones que es poden 

produir en cas de no rebre assistència, evitar un augment de la vulnerabilitat dels 

col·lectius en risc d'exclusió social i evitar, també, els riscos generals en l'àmbit de la 

salut pública i comunitària que poden provocar un conjunt de malalties infeccioses 

sense control. En aquests moments hi ha 7.568.988 targetes sanitàries individuals 

(TSI) a Catalunya. 

SLT Catalunya mantindrà l'assistència sanitària a tots els ciutadans que hagin estat 

més de 90 dies residint en un país estranger. El CatSalut mantindrà l'assistència 

sanitària pública a aquestes persones, mentre continuïn empadronades a Catalunya 

o des de el moment que s'empadronin novament en el seu retorn, sempre que no 

tinguin rendes superiors a 100.000 euros. 

SLT El Govern garanteix els medicaments de dispensació hospitalària i 

ambulatòria. El Departament no aplica el nou copagament de medicaments que es 

dispensen a les farmàcies dels hospitals ja que es considera que es poden generar 

dificultats d'accés a alguns medicaments per part de determinats usuaris. 

SLT El Govern acorda crear la Comissió per al Pacte Nacional de la Salut a 

Catalunya. L'objectiu de la Comissió és impulsar, promoure el consens i elaborar el 

document de bases del Pacte de la Salut, recollint les aportacions dels grups 

parlamentaris i els principals agents del sistema sanitari català. Es considera 

determinant assolir un pacte polític i social que garanteixi la sostenibilitat, la qualitat i 

la igualtat del sistema sanitari públic català. 

SLT Integració del personal sanitari del Departament de Justícia adscrit als serveis 

penitenciaris i de justícia juvenil a l'ICS. Al voltant de 280 professionals sanitaris 

passaran a ser personal de l'ICS i al mateix temps, s'assoleix la integració efectiva 

de la sanitat penitenciària en el sistema sanitari públic de Catalunya.  

SLT El Govern porta al TC el Reial decret llei de mesures urgents per garantir la 

sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut (copagaments i exclusió dels 
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estrangers sense permís de residència). Concretament vulnera la igualtat en el 

dret a la protecció de la Salut i envaeix competències de la Generalitat. Altres CCAA 

que també han presentat recurs han estat País Basc, Andalusia, Navarra i Astúries. 

 

Promoure un model assistencial sostenible i d'excel·lència al servei de les persones i 
orientat a la millora dels resultats de salut (objectius OMS horitzó 2020) 
 

SLT Vuit de cada deu catalans consideren que tenen un bon estat de salut. 

(Enquesta de salut de Catalunya, ESCA 2013). Altres dades són: l'activitat 

hospitalària s'ha incrementat en un 5 % en els vuit hospitals de l'ICS, el 90% de la 

població general està satisfeta amb els serveis sanitaris utilitzats amb més 

freqüència el darrer any i set de cada deu persones practica el que es considera un 

nivell saludable d'activitat física. Els resultats dels principals indicadors mostren 

estabilitat respecte als dels anys anteriors. Catalunya és l'única comunitat autònoma 

que analitza aquestes dades anualment. 

SLT Salut ha analitzat per primer cop els efectes econòmics del sector de la 

recerca a Catalunya i conclou que per cada euro que s'inverteix en els centres 

de recerca biomèdica, aquests n'aconsegueixen captar tres més. La recerca en 

ciències de la salut mou més de 260 milions d'euros i dóna ocupació a 10.037 

persones. És la primera vegada que s'ha elaborat un informe d'aquestes 

característiques, que ha suposat l'anàlisi de les dades de l'any 2012 de dinou 

centres de recerca i instituts de recerca sanitària del país. 

SLT El nou Pla director de cirurgia cardíaca augmentarà en un 20% les 

intervencions quirúrgiques fins a finals del 2014 per reduir el temps d'espera. 

Es faran 623 intervencions quirúrgiques més que l'any 2013. Amb aquesta iniciativa 

el Departament de Salut, juntament amb la Societat Catalana de Cardiologia i la 

Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca, preveu reduir un 35% el temps d'espera en 

la cirurgia d'aquesta patologia. 

SLT Les vacunes administrades a 1.300.000 persones la darrera campanya (2013) 

han evitat 35.000 processos infecciosos. S'estima que les vacunacions han 

estalviat a Catalunya més de 900.000 casos de malaltia en els darrers vint anys. A  

la campanya d'immunització contra la tos ferina en dones embarassades, que s'ha 

posat en marxa enguany, s'han vacunat més de 12.000 dones que estaven entre la 

setmana 27 i 36 de gestació.     

SLT S'ha creat l'aplicació mòbil 061 CatSalut Respon que localitza el ciutadà i 

permet al personal mèdic i d'infermeria accedir a la seva història clínica. Es 

tracta d'una eina senzilla, pública i gratuïta que facilita l'accessibilitat al sistema 

públic de salut les 24 hores dels 365 dies de l'any. Indica la geoposició i envia les 

dades de l'usuari, la qual cosa permet una millor assistència sanitària als centres de 

salut més propers al lloc on es trobi l'usuari.  
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SLT Aprovació del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP). El Pla parteix 

de la base que protegir i millorar la salut de la població requereix de l'acció de tot el 

govern, en el que es coneix com una estratègia de "Salut en Totes les Polítiques",  

ja que s'estima que el 80% dels factors que determinen la salut estan fora del 

sistema sanitari i es relacionen amb l'entorn, els factors socioeconòmics i els estils 

de vida. 

SLT Aprovació del Pla Interdepartamental d'Atenció Social i Sanitària (PIAISS). El 

Pla aprovat el 2014, estableix la coordinació entre el Departament de Salut i 

Benestar Social i Família  per garantir la continuïtat assistencial de les persones 

amb necessitats sanitàries i socials així com la màxima eficiència en l'ús dels 

recursos. També s'ha constituït el Consell Assessor 

SLT Presentació de la Reordenació Assistencial Territorial RAT (2013-2015). Amb 

aquesta actuació es pretén reduir 8.000 ingressos l'any augmentant la cirurgia 

ambulatòria i controlant exhaustivament els pacients crònics d'edat avançada 

(afectats de cardiopaties o processos respiratoris).També es preveu concentrar 

l'activitat més complexa als hospitals de Barcelona i en un de cada capital catalana. 

SLT Aprovació del decret de delimitació de les regions sanitàries i de sectors 

sanitaris del Servei Català de la Salut. Aquestes  regions es delimiten atenent 

factors geogràfics, socioeconòmics, demogràfics, laborals, epidemiològics,  així com 

d'instal·lacions sanitàries existents, tot tenint en compte l'ordenació territorial de 

Catalunya. L'objectiu és assolir un model que permeti guanyar en eficiència i 

minimitzar els costos administratius, alhora que afavoreixi la participació dels 

ciutadans, sobretot en l'àmbit del sector sanitari. 

SLT Presentació del projecte "Essencial: afegint valor a la pràctica clínica". Es 

tracta d'una iniciativa presentada el 2013 que pretén identificar pràctiques clíniques 

de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. S'inspira en 

experiències que han dut a terme altres països (EUA, Regne Unit i Austràlia) amb 

l'objectiu de millorar la qualitat assistencial i la sostenibilitat del sistema sanitari. 

SLT Creació de l'Observatori per analitzar els efectes de la crisi en la salut de la 

població. Emmarcat dins l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC), 

posarà atenció preferent en la població en situació de vulnerabilitat que per motius 

de renda, sexe, edat o nivell educatiu, entre d'altres, estiguin rebent els efectes de la 

crisi econòmica amb major intensitat. Es preveu que l'Observatori emeti dos 

informes a l'any i que el primer serà públic al llarg del primer semestre del 2014. 

SLT Creació del Registre de professionals sanitaris de Catalunya, que aglutinarà la 

informació de tots els que tenen la seva activitat a Catalunya. Constituirà una 

eina indispensable per a la planificació i organització dels recursos sanitaris i per a la 

planificació de polítiques sanitàries. La informació s'obtindrà de les dades que 

comuniqui l'administració sanitària, els col·legis i corporacions professionals, els 
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centres sanitaris i les entitats d'assegurances. 

SLT Els hospitals de l'ICS gestionen les peticions de sang de manera electrònica. 

Aquesta iniciativa innovadora millora la seguretat de tot el procés, des de la petició 

de les unitats al Banc de Sang i teixits fins a la transfusió al pacient. 

SLT Catalunya realitza 847 trasplantaments durant el 2013, el 19,8% del total de 

l'Estat. A més, segueix liderant l'activitat de trasplantament renal de donant viu amb 

164 intervencions i, pel que fa al trasplantament pulmonar, el 2013 ha assolit un nou 

màxim històric amb 69 trasplantaments. El 55% dels trasplantaments renals creuats 

de l'Estat es fan a Catalunya, que ha participat en el 87% de les cadenes que s'han 

realitzat a l'Estat. Gràcies a aquest tipus d'intervencions, 28 malalts han rebut un 

trasplantament a Catalunya. Un 62% dels trasplantaments renals creuats de l'any 

2012 s'han fet a hospitals catalans. 

SLT La millora en l'atenció a l'ictus ha evitat un 7,1% de defuncions en set anys. 

Catalunya disposa del Codi ictus, que organitza l'atenció a partir de la xarxa 

d'hospitals comarcals, de 14 hospitals de referència i del Sistema d'Emergències 

Mèdiques, i agilitza el temps que passa entre l'inici de l'ictus i el tractament. El 

nombre de tractaments trombolítics s'ha triplicat en els darrers quatre anys i 

presenta una de les taxes més altes d'Europa (12,5%). 

SLT Constituït el nou Consell Assessor de Malalties Reumàtiques i de l'Aparell 

Locomotor. Aquest Consell comença una nova etapa que té per objectiu, al llarg de 

l'any 2014, la col·laboració amb el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, 

per elaborar rutes assistencials relacionades amb l'artrosi i, en segon lloc, la 

prevenció de fractures osteoporòtiques i la millora de l'atenció intrahospitalària en el 

procés de fractura osteoporòtica de maluc. 

SLT Comença la implantació del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon 

i Recte a la Regió Sanitària de Girona. Hi participaran al llarg de dos anys 27.500 

homes i dones d'entre 50 i 69 anys de la comarca del Baix Empordà. La introducció 

a la resta de la Regió es farà de manera progressiva. Aquest programa està adreçat 

a la població que té més possibilitats de patir aquest tipus de tumors. 

SLT Catalunya ha posat en marxa la primera unitat per tractar pacients que 

pateixen reaccions al·lèrgiques a alguns tractaments quimioteràpics. La unitat 

es desenvoluparà en el marc de l'aliança estratègica entre el Consorci Sanitari 

Integral i l'Institut Català d'Oncologia. S'estima que un percentatge creixent dels 

pacients que fan quimioteràpia pateixen algun tipus de reacció d'hipersensibilitat 

al·lèrgica. 

SLT L'ampliació d'horari d'hemodinàmica a Girona, Tarragona i Lleida evita 

traslladar 195 pacients amb infart de miocardi a Barcelona per rebre 

tractament. Des de l'any 2012, aquestes tres unitats estan obertes 12 hores al dia 

durant set dies a la setmana, abans ho estaven 8 hores diàries de dilluns a 
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divendres.  Més inforamció. 

SLT Creació de la Xarxa Catalana de Biobancs. Actualment a Catalunya hi ha 13 

biobancs autoritzats pel Departament de Salut que potenciaran sinergies en la 

recollida i cessió de mostres. Es constitueix el primer Biobanc de Girona (el de 

l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona - Hospital Josep Trueta).  

SLT Constitució del Consell Assessor de Recerca i Innovació en Salut format per 

més de 20 professionals del sector.  

SLT Reordenació dels centres de recerca: S'ha tancat el Consorci Biopol'H 

incorporant totes les seves activitats a l'Institut d'Investigació Biomèdica de 

Bellvitge (IDIBELL). S'han endegat el procés de fusió de CREAL i CRESIB per tal 

que convergeixin en una sola entitat: ISGLOBAL. S'ha endegat el procés de fusió de 

l'Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) amb l'Institut de Bioinvestigació 

de Sant Pau. S'ha endegat el procés de fusió de la Fundació Institut de medicina 

Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) amb la  Fundació Institut Josep 

Carreras amb la col·laboració de l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol. 

JUS S'acorda la integració del personal sanitari del Departament de Justícia adscrit 

als serveis penitenciaris i de justícia a l'Institut Català de la Salut. Així s'assoleix 

la integració efectiva de la sanitat penitenciària en el sistema sanitari públic. L'acord 

afecta 280 professionals.  

 

Promoure la proximitat i el compromís dels professionals i del ciutadà amb el bon 
funcionament del sistema sanitari 
 

SLT Presentació balanç Llistes d'espera: El nombre de pacients en llista d'espera 

per a les intervencions quirúrgiques s'ha reduït un 9,8% respecte juny del 

2013, mentre que l'activitat quirúrgica programada ha crescut un 4,2%. El 

temps d'espera en intervencions quirúrgiques dels 14 grups garantits s'ha reduït un 

7,4% durant el primer mig any. El mes de juny hi havia 176.908 pacients pendents 

d'intervenir, 19.141 persones menys que el mateix mes del 2013, fet que mostra una 

tendència decreixent des de l'any 2011. El nombre de pacients que s'espera més de 

6 mesos ha passat del 31% al 23%, un percentatge molt similar al del 2010 (20,7%). 

El CatSalut presenta el pla d'actuacions per reduir les llistes d'espera, que potencia 

un sistema més integrat, orientat als malalts crònics i amb més cirurgia major 

ambulatòria. 

SLT Nou CAP Casernes a Sant Andreu (Barcelona. Barcelonès). En aquest centre es 

constituirà un equip territorial pediàtric que comptarà amb especialistes d'atenció 

infantil de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Comença a funcionar el 16 de 

juny de 2014 i serà el segon CAP del barri. 

SLT Nou Pla director per a l'Hospital de Viladecans (Baix Llobregat). El Pla 
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determina les estructures necessàries de llits, quiròfans, consultes, sales 

d'urgències, entre d'altres, per atendre com a hospital bàsic de referència els més de 

180.000 veïns de Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent de 

Llobregat. 

SLT El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya estudiarà les necessitats dels 

pacients en matèria de noves tecnologies. L'estudi es farà conjuntament amb la 

Fundació TicSalut a partir d'enquestes entre les entitats amb l'objectiu de potenciar 

aquelles tecnologies que siguin accessibles i útils tant per als pacients com per a les 

seves famílies. 

SLT Posada en marxa del Model d'Atenció no Presencial per millorar la relació 

entre ciutadans i professionals de l'àmbit sanitari. Aquest 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. Hi podran 

accedir totes les persones majors d'edat. 

SLT Aprovació del Pla Integral a les Persones amb Trastorns Mentals i addiccions. 

La coordinació del Pla dependrà directament del Departament de la Presidència per 

tal d'abordar la salut mental de manera integral i coordinada amb tots els àmbits que 

s'hi relacionen (de salut, social, laboral i educatiu, entre d'altres). 

SLT Aprovació del Pla d'atenció a l'autisme. Millorarà  el diagnòstic, la detecció 

precoç, l'atenció integral a les persones que el pateixen  i a les seves famílies, tot 

optimitzant el serveis i recursos disponibles. 

SLT Programa per millorar la inserció laboral de les persones amb trastorns 

mentals, en què participen els departaments de Salut, Empresa i Ocupació i 

Benestar i Família, la Fundació La Caixa i el Dartmouth Psychiatric Research 

Center (2013).  

SLT Pla comunitari per millorar la detecció precoç de l'Alzheimer. L'objectiu és evitar 

la malaltia o bé diagnosticar-la en els seus principis. No implicarà més recursos, sinó 

que pretén que la resposta al malalt estigui al més a prop de casa seva possible i en 

l'àmbit de l'atenció comunitària. 

SLT Nou portal per ajudar joves, famílies i professionals a prevenir els trastorns de 

la conducta alimentària. Té com a objectiu convertir-se en espai de referència tant 

per a ciutadans com per a professionals. Aquest nou canal temàtic està situat dins la 

plataforma del Canal Salut  i recull les aportacions, informació i materials, aportats 

pels diferents organismes i entitats que integren la Taula de Diàleg.  

SLT La Targeta Sanitària Individual incorpora la referència "Cuida'm" per a les 

persones vulnerables que necessiten una atenció especial. Es tracta d'un 

element identificador que facilita una atenció més personalitzada a aquests 

col·lectius. S'ha començat amb una prova pilot a Cornellà de Llobregat (Baix 

Llobregat), Manresa (Bages) i el Maresme i per algunes malalties específiques. Es 
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preveu que el 2014 s'implanti a tot Catalunya i la podran sol·licitar al voltant de 

60.000 persones. 

SLT Impuls del Pla Estratègic de la participació del Pacient en el Sistema Sanitari 

de Catalunya 2013-2016. Amb aquest Pla es pretén que els ciutadans puguin 

prendre un rol més actiu en el sistema i responsabilitzar-se en major mesura de la 

seva salut i de l'ús adequat dels recursos sanitaris. El Consell Consultiu de Pacients 

s'encarregarà de dissenyar el Pla per promoure la participació de pacients en el 

desplegament de les polítiques sanitàries. 

SLT El codi suïcidi s'estén a tot Catalunya al llarg del 2014. S'està elaborant un 

sistema d'informació integrat sobre suïcidis, inexistent fins ara, i que després de 

l'experiència pilot de Sabadell, s'ha estès a tot Catalunya per tal d'activar elements 

de  contenció que evitin el suïcidi. 

SLT El CatSalut prohibeix l'ús, promoció i venda de cigarretes electròniques als 

centres de la xarxa sanitària pública de Catalunya. La instrucció ha entrat en 

vigor l'1 de gener de 2014. Estudis científics han demostrat que les cigarretes 

electròniques contenen substàncies tòxiques i que poden tenir efectes respiratoris 

similars als de les convencionals. 

SLT Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2012-2016. L'objectiu del Pla és 

mantenir l'alt nivell de seguretat alimentària tenint en compte totes les etapes de la 

cadena alimentària, des de la producció fins al consum. El sector agroalimentari és 

el primer sector industrial de Catalunya, amb més de 17.000 indústries registrades, i 

suposa al voltant del 4% del PIB. 

SLT Aprovació del projecte VISC+ per posar la informació sanitària a disposició 

dels ciutadans, les empreses i la recerca. El projecte posarà a disposició de 

ciutadans i agents del sector la màxima informació del sistema públic de salut català 

i permetrà proveir informació als centres d'investigació per millorar la recerca i 

l'avaluació a Catalunya i a nivell internacional, sempre d'una manera anònima i 

segura. 

SLT El projecte Vídeo Salut ja arriba a més de 500 pantalles de centres sanitaris i, a 

partir d'ara, també es podrà visualitzar a les pantalles dels ajuntaments que ho 

sol·licitin. Per mitjà d'aquests suports el Departament pot oferir informació de salut 

perquè els ciutadans coneguin millor aspectes importants que els permetin tenir una 

millor salut i una prevenció activa de la malaltia (2014). 

SLT Presentació dels informes de la Central de Resultats en l'àmbit de l'atenció 

primària i per primera vegada, en el de salut mental i addiccions (2013). Els 

informes mostren i comparen els resultats assistencials i de gestió en diversos 

àmbits durant el 2012. Les visites als centres d'atenció primària baixen lleugerament 

i se situen en els 45,5 milions (aproximadament un milió menys que l'any 2011). El 

motiu és la implantació de la recepta electrònica i de l'increment de l'atenció 
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telefònica. 

SLT Presentació dels principals resultats de l'últim any d'aplicació del Pla de salut 

2011-2015. La rendició de comptes del Pla de salut s'ha estructurat en quatre blocs 

que han de guiar la transformació del sistema català de salut: la salut comunitària, 

les decisions compartides, els serveis en xarxa i les noves formes d'atenció. 

Destaca, entre d'altres actuacions, la reducció de l'11,4% en els ingressos 

hospitalaris amb el pla de crònics. 

SLT Un 70% dels hospitals i centres de primària catalans utilitzen eines TIC mòbils. 

El model no presencial i les tecnologies mòbils a l'entorn salut es veuran impulsades 

l'any 2014 amb el Pla mestre de mobilitat. 

SLT La història clínica compartida de Catalunya ja disposa de més de 80 milions de 

documents publicats. El 98% dels hospitals d'aguts i dels centres d'atenció 

primària de la xarxa d'utilització pública de salut estan connectats a l'HC3. L'HC3 

connecta els centres assistencials entre si i permet que comparteixin milions de 

documents clínics per facilitar el treball dels professionals sanitaris i millorar l'atenció 

de la salut dels ciutadans. 

SLT Centre d'esclerosi múltiple de Catalunya (Cemcat). Aquest centre ha aglutinat 

serveis que ja existien dispersats per diferents seus i preveu atendre entre un 15% i 

un 30% més de pacients amb les noves instal·lacions. 

SLT Centre de Salut Isabel Roig-Casernes de Sant Andreu inaugurat el 2013. En els 

seus més de 19.000 m2, inclou un nou Centre d'Urgències d'Atenció Primària 

(CUAP), i també el trasllat del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, el Centre de 

Salut Mental d'Adults i el Centre de Dia de Salut Mental, tots ells del barri de Sant 

Andreu. El CUAP, és un centre de referència per més de 140.000 habitants que 

dóna suport als equips d'atenció primària i servirà com una alternativa al servei 

d'urgències de l'Hospital de la Vall d'Hebron. 

SLT CAP Bages de Manresa. Les obres d'ampliació del centre, que dóna cobertura a 

una població total de 22.555 habitants, han tingut un cost d'11,5 milions d'euros 

(2013). 

SLT Noves instal·lacions del CAP Sarrià i de serveis de salut mental a Sarrià-Sant 

Gervasi (2013). Els nous equipaments  inclouen el Centre d'Atenció Primària (CAP) 

Sarrià, les seus del districte del Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) i del Centre 

de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i l'Hospital de Dia d'Adolescents (HDA). 

L'obra ha suposat una inversió global de 10 milions d'euros i compta amb una 

superfície de 4.000 m2. 

SLT Nou consultori local d'Alfara de Carles (Baix Ebre). L'equipament és de nova 

construcció i té una superfície de 149,97 m2. Els cost total de l'obra i l'equipament 

ha estat de 382.473,79 euros. 
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SLT Nou consultori local de Gualba. El nou consultori gestionat per l'ICS disposa de 

cinc sales de consultes mèdiques, àrea d'atenció a l'usuari i sala d'espera.  

SLT Nou Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) al Prat de Llobregat. Aquest 

nou centre d'alta resolució, disposarà d'equipaments altament tecnificats i donarà 

cobertura assistencial a uns 65.000 habitants i funcionarà les 24 hores els 365 dies 

de l'any. 

SLT Noves consultes de pediatria, ginecologia i obstetrícia i l'hospital de dia 

pediàtric de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Les noves 

consultes permetran augmentar les visites de 14.000 a 40.000 visites, donar un 

millor servei i assistència als pacients. 

SLT Nou consultori de Nulles a la comarca de l'Alt Camp. La instal·lació té 210 

metres quadrats i un pressupost d'execució de 516.322 euros.  

SLT Noves instal·lacions sanitàries del Parc Sanitari Pere Virgili. La nova sala de 

teràpies, el nou espai de pediatria i el nou espai exterior de rehabilitació, tenen una 

clara voluntat de millorar i apropar una atenció sanitària de qualitat a la ciutadania 

SLT Els hospitals Germans Trias i de l'Esperit Sant creen una unitat d'Urologia 

conjunta. L'objectiu és apropar l'assistència sanitària especialitzada als pacients 

colomencs i evitar que es derivin innecessàriament al centre badaloní 

 

Impulsar l'excel·lència del sistema educatiu català, garantint la igualtat d'oportunitats 
i reduint els índex d'abandonament escolar 
 

ENS Han millorat els resultats de l'avaluació de competències bàsiques de 6è de 

primària el 2014. Les puntuacions mitjanes han estat superiors a les de l'any passat 

75,5 en llengua catalana -respecte el 71,1 del curs passat-, 75,4 en llengua 

castellana- respecte 73-, 81 en matemàtiques -respecte 76,3- i 75,1 en llengua 

anglesa -respecte 73 del passat curs-. Un dels aspectes que ha destacat és la 

millora de resultats en les bandes baixes, fet que apropa l'alumnat de sisè als 

paràmetres d'Europa 2020, i un dels objectius marcats a l'Ofensiva de País a favor 

de l'èxit escolar.  Resultats proves avaluació 6è primaria. 

ENS Ampliació de  l'oferta d'estudis postobligatoris per al curs 2014-2015. L'oferta 

total de places per al curs vinent és de 209.480 en modalitat presencial i d'11.350 a 

distància, a través de l'IOC, que suma un total de 220.830 places. D'aquestes, 

86.620 són de batxillerat, 68.050 d'estudis de grau mitjà i 66.160 places d'estudis de 

grau superior. S'oferiran uns nous programes postobligatoris per a la formació i la 

inserció laboral, adreçats  als alumnes que no han  obtingut el graduat i que han 

finalitzat l'ESO.  Oferta postobligatoris. 

ENS Oferta de 1.074.033 places  d'educació infantil i ensenyaments obligatoris per 



 

58 

 

al curs 2014-15. S'ofereixen 7.805 places més que el curs anterior en els 

ensenyaments obligatoris. Per etapes educatives, l'oferta és: 246.273 places per al 

segon cicle d'educació infantil (de 3 a 6 anys), 508.550 places per a l'educació 

primària i 319.210 places per a l'educació secundària obligatòria (Març 2014). 

ENS Uns 5.000 alumnes de tercer i de quart d'ESO de 152 centres públics i 

concertats de Catalunya faran una activitat al servei de la comunitat el curs 

2014-2015. Aquesta activitat forma part del currículum de manera transversal i, per 

tant, té caràcter obligatori. El servei comunitari té com a objectiu garantir que els 

estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar protagonitzin accions de compromís 

cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus 

coneixements i capacitats al servei de la comunitat. El servei comunitari s'ha fet de 

manera experimental durant dos anys en més d'un centenar de centres. A partir del 

curs que ve i, de manera progressiva, s'estendrà perquè en el termini de cinc anys 

es faci a tots els centres. 

ENS Ensenyament i entitats municipalistes pacten sobre el finançament de les 

escoles de música. El Departament assumirà el finançament del curs 2011-12 i 

promourà acords financers entre les administracions per contribuir a sostenir el 

cursos passat i l'actual (2013-2014). A més s'ha creat un grup de treball amb les 

entitats municipals per tal d'estudiar diferents models d'escoles de música i formes 

de sosteniment.  

ENS Convocatòria de subvencions per al finançament addicional dels centres 

concertats en entorn desafavorit. La convocatòria és per al curs escolar 2013-

2014  i té una dotació econòmica de 6 milions d'euros. Aquestes subvencions 

persegueixen l'objectiu de fomentar l'equitat dels alumnes procedents de famílies en 

situació econòmica desafavorida en aquells centres que escolaritzen en una 

proporció més elevada aquest tipus d'alumnat. Aquest finançament addicional 

substitueix l'anomenat "contracte programa", que va caducar el 2010 i que es va 

prorrogar durant dos anys, el màxim que permetia la llei. 

ENS Presentació de les competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic de 

l'educació secundària obligatòria. Aquest document s'afegeix als de les 

competències bàsiques en l'àmbit matemàtic, lingüístic (llengua catalana i 

castellana) i digital, presentades des del 2013. Les competències de l'àmbit 

cientificotecnològic promouen capacitats que permeten als alumnes resoldre 

problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com millorar el domini 

dels processos de l'activitat científica i tecnològica. 

ENS Es crea EFEC, un partenariat públic-privat per fer arribar l'educació financera 

als alumnes catalans. Està format per la Generalitat de Catalunya, l'Institut 

d'Estudis Financers (IEF) i un grup d'entitats financeres: BBVA, La Caixa, Banc 

Sabadell, Banc de Santander i Caixa d'Enginyers. Professionals o antics 

professionals del sector financer, formats per l'IEF, impartiran tallers sobre finances 

bàsiques a alumnes catalans de quart d'ESO. El projecte segueix les recomanacions 
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de la Comissió Europea i és capdavanter a l'Estat espanyol. Aquest curs escolar 

més 13.000 alumnes rebran formació. 

ENS Dotació econòmica de 6 milions d'euros als centres amb alumnat amb 

dificultat per a l'adquisició de llibres de text i material escolar.  

ENS S'han escurçat els terminis per a la substitució de mestres. Les baixes dels 

tutors d'educació infantil es cobriran des del primer dia, igual que a les escoles rurals 

i les d'entorns desafavorits, que mantenen la sisena hora, i les dels tutors de 

primària des del sisè dia. Pel que fa a secundària, si es produeixen baixes 

simultànies, el segon professor serà substituït des del primer dia. Aquesta mesura 

s'afegeix a la "flexibilitat pedagògica" amb què el Departament ja ha aplicat, des 

d'inici de curs, les mesures del Reial Decret Llei de mesures urgents de 

racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu del Ministeri d'Educació.  

ENS Desplegament de les competències bàsiques al currículum de primària i 

secundària que permetrà unificar i donar coherència al currículum. És fruit d'un 

treball de dos anys d'un grup d'experts professionals de l'àmbit educatiu i suposa 

una adequació als objectius de la Unió Europea per al 2020. A més, és un canvi de 

paradigma metodològic i clarifica les competències bàsiques tant de l'àmbit lingüístic 

com de l'àmbit matemàtic. 

ENS Impuls del programa mSchools en els centres de secundària. L'assignatura 

'Mobilitzem la Informàtica' ha iniciat la seva fase pràctica en el 20% dels centres de 

secundària de Catalunya, 6.000 alumnes han començat la part pràctica de 

l'assignatura desenvolupant apps a l'aula, un total de 200 centres de secundària 

catalans amb la participació de 190 experts voluntaris. Per aconseguir-ho, un total 

de 243 professors s'han format en aquest àmbit mitjançant classes presencials i 

online en el marc del programa mSchools, impulsat per Mobile World Capital 

Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de 

Barcelona i GSMA. 

ENS Guia de detecció i actuació per a l'alumnat amb altes capacitats definició de 

mesures de suport educatiu per aquests alumnes. La guia, que forma part del 

conjunt d'accions emmarcades en l'ofensiva de país a favor de l'èxit escolar, 

proposa la metodologia més recomanable i la planificació per tal d'orientar el 

professorat en la seva pràctica docent. S'ha elaborat en col·laboració amb 

associacions i fundacions d'altes capacitats de Catalunya. 

ENS Promoció d'una campanya de coresponsabilitat de les famílies per l'èxit 

escolar. Es crea un aplicació a la xarxa educativa XTEC per posar a l'abast dels 

centres orientacions, eines i recursos per millorar la implicació de les famílies. 

L'objectiu és que la família, com a primera instància educadora, es comprometi amb 

l'educació dels seus infants o joves i els situï en condicions favorables per a 

l'aprenentatge. 
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ENS Ensenyament instal·larà fibra òptica en tots els centres escolars. Aquest 

projecte, que permetrà millorar la connectivitat dels centres educatius, s'ha iniciat el 

primer semestre del 2013 i es completarà en tres anys. 

ENS Impuls del projecte Portafolis per millorar i potenciar la lectura. El Portafolis de 

Lectura té com a objectiu que cada alumne reflexioni sobre el seu paper com a 

lector i analitzi allò que li agrada llegir, quines dificultats té davant d'un text o què pot 

fer per millorar. Es tracta d'un material personal per a cada alumne, i que l'ha 

d'acompanyar al llarg de totes les etapes escolars. Durant tres anys l'impuls de la 

Lectura s'ha implantat en 615 centres -un total de 320 el primer any i 190 centres el 

segon any i 105 centres al tercer  (curs 2013-2014). 

ENS Centres educatius subscriuen una aliança amb institucions de referència per a 

la seva millora i innovació. El Departament i la Fundació Jaume Bofill han posat en 

marxa el programa Escoles Magnet. Aquest programa suposa l'aliança de centres 

educatius amb institucions de referència i excel·lència en un camp de coneixement 

específic (ciència, tecnologia, arts visuals i plàstiques, música, escèniques, etc.). 

Durant el curs 2013-2014 hi han participat 6 escoles i un institut catalans, i les 

següents institucions de referència: Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Institut 

de Ciències del Mar, Televisió de Catalunya, Institut Català de Paleontologia i 

Universitat de Lleida.  

ENS Conveni per promoure l'escola rural. El Departament d'Ensenyament ha signat un 

conveni amb l'Ajuntament de Verdú (Urgell) i la Universitat de Lleida (UdL), a través 

de la Coordinació dels Estudis i la Innovació de l'Escola Rural (CEIER), a fi 

d'impulsar i difondre la coordinació dels estudis, la interpretació i la innovació de 

l'escola rural  

ENS Es manté la plantilla de personal per al curs 2013-2014. A diferència del curs 

anterior, s'ha cobert totes les vacants per jubilació, fet que comportarà la 

incorporació de 1.500 nous interins. 

ENS Ampliació del Programa Intensiu de Millora a l'ESO per a l'alumnat amb 

dificultats d'aprenentatge. El programa, que es va iniciar el curs 2013-14, adreçat 

a l'alumnat que s'incorpora al 1r curs d'ESO amb dificultats generalitzades 

d'aprenentatge, s'amplia també als alumnes de 2n d'ESO. Es tracta d'una de les 

noves mesures previstes en els eixos d'actuació del pla d'Ofensiva de país a favor 

de l'èxit escolar que vol millorar i reforçar les competències bàsiques en l'àmbit 

lingüístic i matemàtic. Aquest reforç es farà de manera general en horari 

d'assignatures optatives. 2.760 alumnes han seguit aquest reforç el curs 2013-2014 

ENS Guia del TDAH: detecció i actuació en l'àmbit educatiu. El Departament, 

conjuntament amb el professor i psiquiatra Luis Rojas Marcos, han presentat 

aquesta guia per tal de dotar el professorat català i les famílies d'un protocol per 

facilitar no només la detecció, sinó les actuacions dins de l'aula amb l'alumnat amb 
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trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat  

ENS El Govern promou un Pla d'atenció integral a les persones amb trastorns de 

l'espectre autista i a les seves famílies. L'objectiu del Pla és millorar la detecció 

precoç de l'autisme, el tractament especialitzat, el model organitzatiu assistencial, el 

sistema de derivació i el treball amb les escoles. 

ENS Establiment de mesures de suport educatiu específic per a l'alumnat amb 

trastorns de l'aprenentatge. El Departament ha publicat una resolució que 

estableix les mesures per a l'atenció educativa d'aquest alumnat, ja que cal establir 

alguns principis comuns en l'àmbit escolar: la definició dels trastorns de 

l'aprenentatge, els criteris per identificar-los i les línies generals d'intervenció 

educativa. 

ENS Pla de suport a l'alumnat d'ESO durant l'estiu. El pla "Suport a l'estiu, èxit al 

setembre" que lidera l'Ajuntament de Barcelona conjuntament amb el Consorci 

d'Educació de Barcelona, compta també amb el compromís dels centres educatius 

públics i concertats de la ciutat i es dur a terme per segon any consecutiu, es va 

iniciar l'estiu del 2013. Aquesta iniciativa ofereix l'oportunitat a l'alumnat d'educació 

secundària de tenir un suport a l'estiu per ajudar a assolir l'èxit el setembre  

ENS Pla Pilot contra l'abandonament escolar a Nou Barris. Uns 40 alumnes de 3r i 4t 

d'ESO d'instituts de Nou Barris de Barcelona participen en el projecte "diversificació 

curricular". L'objectiu és intentar que alumnes dels últims cursos de l'ESO que 

potencialment deixarien els estudis facin pràctiques laborals i classes més 

participatives de matèries comunes. Aquesta iniciativa és fruit d'un conveni entre el 

Consorci d'Educació i el districte de Nou Barris. 

ENS Millora de la taxa d'alumnes graduats d'ESO. La taxa de graduats d'ESO sobre 

alumnes avaluats a Catalunya ha passat del 81,8% el curs 2009-2010 al 86,5% el 

curs 2012-2013. 

ENS Establiment de les competències bàsiques de l'àmbit digital en el currículum 

de primària i secundària. El document de desplegament de les competències 

bàsiques en l'àmbit digital vol promoure un canvi metodològic i, alhora, permetre 

clarificar les competències bàsiques en l'àmbit digital. D'aquesta manera, s'afegeix 

als treballs de competències en l'àmbit lingüístic (llengua catalana i llengua 

castellana) i  matemàtic. 

ENS Ensenyament va realitzar una auditoria pedagògica als centres de primària 

amb més d'un 30% d'alumnes en el nivell baix de les proves de sisè de 

primària de l'any 2013. Es van analitzar la realitat i condicions de cada centre per 

posteriorment poder dissenyar intervencions específiques orientades a incrementar 

l'èxit de l'alumnat. Es va actuar en els centres on hi ha prop de 8.000 alumnes (96 

centres) que no havien assolit el nivell bàsic de competències a les proves de sisè 

de primària i així evitar fer crònic el fracàs escolar en determinades zones 
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acadèmiques. Com a resultat d'aquesta actuació, cal esmentar que els centres 

auditats són els que han millorat més els resultats de les proves d'avaluació de 6è 

de primària del curs 2014. En matemàtiques és on s'ha registrat l'increment més 

espectacular. 

ENS Ensenyament i Universitats presenten el Programa de millora i innovació de la 

formació de mestres. Aquest programa estableix un nou doble grau en educació 

infantil  i primària. Per altra banda, s'estableixen beques als millors alumnes que 

vulguin ser mestres. S'adrecen a estudiants de batxillerat i FP amb una nota del seu 

expedient acadèmic superior a 8 i 9 respectivament. 

ENS Curs de formació inicial en direcció de centres. S'ha convocat un nou curs amb 

la finalitat d'oferir als futurs directors les eines per gestionar i dirigir un centre 

educatiu. L'objectiu  és formar un cos de directors professionals, capaços de liderar 

projectes pedagògics i de buscar la millor organització del centre. 

ENS Conveni entre els departaments de Benestar Social i Família i el 

d'Ensenyament per oferir als professors formació, promoció i assessorament 

en tema d'adopció i acolliment. L'objectiu és reforçar l'atenció postadoptiva i de 

l'acolliment en l'àmbit escolar, promoure la creació d'espais conjunts de treball per 

tal d'aprofundir en la realitat dels infants acollits i adoptats escolaritzats i donar eines 

d'actuació als professionals del món educatiu. S'ha elaborat, a més, una guia 

escolar electrònica per als professors. 

ENS Conveni amb la Universitat de Lleida de formació en alternança en el grau de 

Mestre en Educació Primària. El projecte, que va començar de manera 

experimental el curs passat, incorpora com a novetat que l'alumnat de segon farà la 

formació en escoles rurals. L'objectiu és que l'estudiant rebi formació teòrica i 

pràctica combinada durant els quatre anys del grau. Es tracta d'un projecte pioner i 

únic a nivell de Catalunya i també de la resta del territori espanyol. 

ENS Signatura del conveni Programa Escoles Tàndem. El Departament 

d'Ensenyament, la Fundació Catalunya-La Pedrera, la Universitat Autònoma de 

Barcelona i el Museu Nacional d'Art de Catalunya han signat dos nous convenis per  

estendre el programa educatiu Escoles Tàndem. Es tracta d'un projecte que va 

néixer el curs 2011-2012 amb l'objectiu d'afavorir l'èxit escolar a partir de 

l'especialització en una matèria que vertebra el currículum del centre educatiu. 

ENS El Govern porta al Tribunal Constitucional el Reial decret llei espanyol de 

racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu. Pel que fa a l'àmbit de 

l'educació no universitària, el Govern considera que envaeix competències en la 

determinació de la jornada lectiva del personal docent i en el termini per a la 

substitució transitòria del professorat. 

ENS Conveni amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació per a la 

realització conjunta d'iniciatives de divulgació i foment de la cultura científica. 



 

63 

 

L'objectiu és afavorir i promoure l'aprenentatge científic i el foment dels estudis 

científics, tecnològics i matemàtics i continuar amb la col·laboració mitjançant el 

Programa Ciència i Aula, amb  activitats com ara la Setmana de la Ciència i els 

premis escoles de ciència 

ENS Cinc nous instituts el curs 2014-2015. Aquests nous centres s'instal·laran en 

edificis reutilitzats, dos en edificis municipals i els altres dos en dues escoles de 

primària. Només un s'ubicarà en mòduls prefabricats.  

 

Millorar la competència lingüística i comunicativa de l'alumnat a partir d'un model 
d'ensenyament plurilingüe 
 

ENS El Govern ha aprovat un decret que flexibilitza la contractació del professorat 

especialista en centres d'ensenyament no universitari. S'ha modificat la 

normativa per contractar professorat especialista per a l'FP i les escoles oficials 

d'idiomes. Fins ara se'ls exigia haver exercit la professió durant un període mínim de 

dos anys consecutius en els cinc anys immediatament anteriors a l'inici del contracte 

i ara no caldrà que aquests dos anys siguin consecutius. Aquesta modificació 

permetrà millorar la compatibilitat entre la seva activitat docent i la professional a 

l'empresa (febrer 2013). 

ENS El Govern atorga a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) la consideració d'Escola 

Oficial d'Idiomes. El Govern ha aprovat la modificació del decret que estableix 

l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. El canvi 

significa que l'Institut Obert de Catalunya (IOC) obté la consideració d'Escola Oficial 

d'Idiomes. D'aquesta manera, podrà impartir cursos d'idiomes no presencials en la 

modalitat en línia de nivell avançat, que s'afegiran al bàsic i l'intermedi que ara ja 

dóna. Inclou, com a novetat, que els ensenyaments en la modalitat presencial es 

podran fer repartits en dos blocs per curs i no solament de manera continuada, tal 

com es fa actualment 

ENS Aprovació del pla de plurilingüisme per garantir el domini d'una llengua 

estrangera al final de l'ensenyament obligatori. Durant el curs escolar 2013-2014, 

s'ha posat en marxa un programa pilot en llengua estrangera a 50 centres amb 

alumnat de primària, ESO, batxillerat i FP. L'objectiu és aconseguir que, l'any 2018, 

l'alumnat en acabar l'ESO sigui competent en llengua catalana, en llengua 

castellana i, com a mínim, en una llengua estrangera. 

PRE Signatura d'un acord de col·laboració entre el Govern i la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per al foment i l'ús de llengües estrangeres i, 

en particular, l'anglès. L'acord fomenta l'ús de llengües estrangeres, en particular 

l'anglesa, entre la ciutadania i, en especial, entre els infants i els joves. Inclou 

l'emissió al canal Super3 d'una sèrie en anglès, Wordgirl, que s'emetrà en horari 

escolar, a les 12 hores del migdia, i que vol ser un instrument per a alumes i mestres 
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per reforçar l'aprenentatge de l'anglès. 

ENS Augment del nivell d'anglès per als nous professors. Els nous professors 

d'anglès hauran de tenir un nivell mínim d'Advanced. En la borsa de substituts 

s'exigirà el nivell C1 del Marc Europeu comú de referència per a ser professor 

d'anglès i el B1 per a realitzar altres assignatures en anglès. 

ENS Conveni per a l'obtenció del Diploma d'Estudis en Llengua Francesa Escolar. 

El conveni internacional permetrà atorgar als alumnes examinats els títols 

equivalents als nivells A2 i B1 del Marc europeu comú de referència. El títol de 

Diploma d'Estudis en Llengua Francesa Escolar (DELF) l'atorga el Ministeri 

d'Educació de França i és un certificat reconegut a tot Europa. 

 

Enfortir el sistema educatiu català i la immersió lingüística com un pilar fonamental 
de la societat catalana 
 

ENS El Govern presenta recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica de 

millora de la qualitat educativa (LOMCE). D'acord amb el Dictamen del Consell de 

Garanties Estatutàries, el Govern ha presentat recurs perquè envaeix competències, 

és contrària a la Constitució, a l'Estatut i a la pròpia doctrina del Constitucional i 

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. 

ENS El Govern presenta recurs contra la interlocutòria del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya (TSJC)  que obliga a la Generalitat a fixar el 25% de 

l'horari lectiu en llengua castellana en cinc casos particulars. El TSJC 

desestima la suspensió de la interlocutòria i el Govern presenta recurs de cassació 

davant del Tribunal Suprem. 

ENS Ensenyament recorre la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya que estableix que el sistema ha d'adaptar-se a tota la classe quan 

un alumne demana l'atenció en llengua castellana.  

ENS Posicionament comú de les forces parlamentàries en la defensa d'un model 

educatiu català i de la immersió lingüística. El maig de 2013, s'ha celebrat una 

reunió dels partits que donen suport a la immersió i la permanent del Consell Escolar 

en favor del model lingüístic català, les competències de la Generalitat i en contra de 

la LOMCE. El Govern ha lliurat unes propostes d'esmena al projecte de Llei 

Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) per tal que es puguin 

presentar de manera unitària al Congrés de Diputats. 

 

Desplegar un sistema universitari propi, amb un nou model de governança 
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ECO S'han presentat els resultats de les Proves d'Accés a la Universitat i de la 

preinscripció per al curs 2014-2015. S'han preinscrit més de 45.000 estudiants, un 

3,85% menys que el curs anterior; del total d'inscrits, un 88% ja té  assignada una 

plaça en algun dels estudis sol·licitats. Les notes d'admissió més altes corresponen 

a Física/matemàtiques a la UAB (12,741) i a la UB (12,562); els 3 ensenyaments 

més sol·licitats en primera preferència han estat: Medicina (UB), Administració i 

Direcció d'empreses (UB) i Psicologia (UB). 

ECO Convocatòria d'ajuts per a la mobilitat internacional dels estudiants. Pel curs 

2014-2015 es destinaran 2 milions d'euros als estudiants de les universitats 

catalanes, que hagin estat seleccionats per a una estada acadèmica de mobilitat, 

per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta estudiar en altres 

països. El curs 2013-2014 també s'hi van destinar 2 milions d'euros, dels quals se'n 

van beneficiar 1.900 estudiants. 

ECO Constitució de la nova Universitat de Vic-Universitat Central. La nova 

Universitat compta amb 740 professors, una oferta docent de 32 graus universitaris, 

9 màsters i 7 programes de doctorat, amb un pressupost agregat d'uns 37 milions 

d'euros. La signatura del contracte, a través del qual es formalitzen els acords que 

els patronats de les dues fundacions havien aprovat a Vic i Manresa l'any 2013, ha 

tingut lloc al Parlament (gener 2014) 

ECO El Govern ha posat en marxa un programa de cooperació acadèmica 

Catalunya-Califòrnia. Amb aquest programa es consolida la relació entre Catalunya 

i Califòrnia i s'amplien els àmbits de col·laboració: intercanvi de professorat i 

estudiants, transferència de coneixement i emprenedoria científica (juny 2014). 

ECO Restructuració de l'oferta universitària. Convocatòria d'ajuts per millorar 

l'oferta d'estudis de grau i de màsters oficials. L'objectiu és finançar projectes 

acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l'eficiència i la internacionalització 

dels estudis, per a l'any 2014 (juny 2014). 

ECO Reestructuració de l'oferta universitària. Convocatòria de subvencions 

destinada a les universitats o centres  de recerca per a la creació o millora de 

MOOCs. El curs 2013-2014 es van destinar 200.000 euros a aquesta convocatòria, 

amb la qual es van finançar la creació de 14 MOOCs i el curs 2014-2015 s'hi han 

destinat 200.000 euros més (juny 2014). 

ECO El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l'avantprojecte de Llei de l'AQU 

(Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya). L'objectiu és 

consolidar una major independència de l'AQU respecte l'Administració i les 

universitats i dotar l'Agència dels instruments legals i organitzatius que afavoreixin la 

seva posició de referència a nivell europeu (juny 2014). 

ECO El Govern ha congelat els preus dels crèdits universitaris per als estudis de 

grau (estudis de primera matrícula). Els cursos 2013-2014 i 2014-2015 el preu 
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s'ha mantingut invariable respecte el curs 2012-2013 i ni tan sols s'ha actualitzat la 

previsió d'increment de l'IPC. 

ECO Universitats ha destinat, el curs 2013-2014, 30 milions d'euros a les Beques 

Equitat per a la minoració dels crèdits dels estudis universitaris. Les principals 

novetats de la convocatòria han estat l'increment en un 5% dels trams de renda 

familiar computable i del patrimoni, per tal que més estudiants poguessin obtenir 

beca. 

ECO Convocatòria (internacional) del Programa Serra Húnter per seleccionar, amb 

criteris d'excel·lència internacional, personal acadèmic a les universitats 

catalanes. Pel 2013 es van oferir 75 places per les quals es van rebre 740 

sol·licituds, de 482 candidats (un 26% de les sol·licituds van ser de residents de fora 

de l'Estat). Fins a l'any 2020 es preveu incorporar, en el marc d'aquest Programa, 

500 nous professors.  

ECO El Govern ha establert l'acreditació del coneixement d'una tercera llengua com 

a requisit perquè els universitaris es puguin graduar. La mesura s'aplica als 

estudiants que entrin a les facultats el curs 2014-2015. Pel que fa a l'anglès, han 

d'assolir l'equivalent al nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les 

llengües, és a dir, el First Certificate.  

ECO Implantació del Programa de millora i innovació de la formació de mestres. En 

el marc d'aquest programa, el curs 2013-2014 es va crear el doble grau de mestre 

d'educació infantil i primària; es van convocar 110 beques  per obtenir la gratuïtat de 

la matrícula dels estudiants que cursen aquest grau i es van destinar 480.000 euros 

per finançar 40 projectes de recerca que tinguessin com a objectiu la millora i 

innovació del model formatiu dels mestres; també es va acordar (Govern i 

Universitats) establir una Prova d'Aptitud Personal obligatòria i comuna per accedir 

als graus d'educació infantil i primària, per assegurar un domini suficient dels 

coneixements de base. Fruit de la implantació del programa, per al curs 2014-2015 

ha augmentat un 14% el nombre d'estudiants de Batxillerat amb un expedient de 

notable o excel·lent que han escollit en primera opció els estudis de mestre (543 

alumnes) 

ECO Reestructuració de l'oferta universitària: Convocatòria de subvencions per a 

l'atorgament de la menció distintiva International Master Programme. Amb la 

convocatòria es pretén finançar programes de màster oficials i propis, que siguin 

impartits a Catalunya, amb l'objectiu d'impulsar una promoció internacional 

qualitativa per a aquest nivell d'estudis.  La Secretaria d'Universitats i Recerca ha 

reconegut 59 màsters amb aquest distintiu (juny 2014). 

ECO Conveni entre la Secretaria d'Universitats i Recerca i les universitats per a la 

millora de l'ocupabilitat dels universitaris i graduats. La Secretaria d'Universitats 

i Recerca distribuirà 1.700.000 euros (provinents del SOC) entre les universitats 

catalanes perquè desenvolupin actuacions d'inserció laboral dels seus estudiants i 
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graduats. Se'n beneficiaran al voltant de 27.000 joves que durant el curs 2013-2014 

hagin finalitzat els estudis de grau o postgrau, així com els recents graduats, 

llicenciats i doctorats de fins a 2 anys des del tancament de l'expedient acadèmic 

(any 2014). 

ECO Convocatòria de subvencions per fomentar l'ús de terceres llengües a les 

universitats, en especial l'anglès (Programa Interlingua). Les anualitats 2013 i 

2014 s'han destinat 611.780 euros a aquest Programa, obert tant a les universitats 

públiques com privades. 

ECO S'ha creat el Consorci de Serveis  Universitaris de Catalunya (CSUC). L'objectiu 

és que les universitats comparteixin serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de 

transferència de coneixement i de gestió, per racionalitzar recursos i millorar 

l'eficiència. La seva implantació comportarà l'homogeneïtzació de plataformes i 

tecnologies i la centralització de recursos, serveis bàsics i nous serveis, com centres 

de procés de dades o telefonia, entre altre (any 2013). 

ECO El Govern, el Banc de Sabadell i la Caixa d'Enginyers han creat el "Préstec 

AGAUR". Arran d'aquest conveni, els estudiants tenen opció a una línia de 

finançament de la seva matrícula amb unes condicions financeres preferencials 

(màxim de 7.000 euros per any, a un interès fix del 5,5% durant un màxim de 10 

mesos) (2013).  

ECO La Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la de 

Madrid i la Universitat Carlos III posen en marxa el primer grau conjunt el curs 

2013-2014. Es tracta d'una nova titulació a l'Estat: filosofia, política i economia, on el 

primer curs es farà a Barcelona, el segon a Madrid, el tercer d'intercanvi amb alguna 

universitat estrangera i el quart de treball final.  

ECO Convocatòria de 822 beques per a estudiants de màster i doctorat per a 

tasques de suport al professorat (cursos 2012-2013 i 2013-2014). Per al curs 

2012-2013, s'han destinat 1,1 milions d'euros per cobrir 822 beques, les quals han 

tingut una durada màxima de tres mesos, durant els quals els universitaris han 

percebut 400 euros mensuals amb la finalitat de millorar l'atenció i el suport a 

l'estudiantat, amb activitats de suport docent. Per al curs 2013-2014 el Govern hi ha 

destinat 861.130 euros. 

ECO Convocatòria Unidiscat (2012-2013). L'any 2012 es destinen 233.000 euros i l'any 

2013, 248.470 euros a les universitats per col·laborar en el finançament dels 

recursos materials i ajuts tècnics i personals que garanteixin la igualtat d'oportunitats 

de l'alumnat amb discapacitat. 

ECO Convocatòria d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt 

Pirineu, Aran i Solsonès. El curs 2012-2013 i 2013-2014 s'han destinat 392.000 

euros per finançar part de les despeses que els suposa als estudiants d'aquestes 

comarques desplaçar-se a qualsevol universitat catalana i allotjar-se fora de la seva 
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comarca. 

ECO Convocatòria de subvencions per a estudiants de 7 centres universitaris 

adscrits. Els cursos 2012-2013 i 2013-2014 s'han destinat 98.000 euros a 

estudiants que cursen estudis universitaris a centres docents adscrits de titularitat 

local on el preu del crèdit sigui superior al de les universitats públiques catalanes i la 

Universitat Oberta de Catalunya. 

 

Potenciar la lluita contra l'exclusió social, tot reduint el nombre de persones en risc 
de pobresa i impulsant un pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya 
 

BSF Benestar Social i Família ha presentat el document de proposta del Pacte per a 

la lluita contra la pobresa a Catalunya. La Generalitat destina més de 850 milions 

d'euros a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social. D'aquests, més de 218 milions 

s'adrecen a l'àmbit concret de la infància i l'adolescència. Si s’incorporen les 

actuacions derivades del Ple de la pobresa, s’arriben als 950 milions d’euros. El 

document fixa 13 objectius estratègics que s'emmarquen dins de cinc grans eixos: 

pobresa i inclusió social en la infància i l'adolescència; cobertura de les necessitats 

bàsiques; ocupació; habitatge; i àmbit relacional i comunitari.  Durant el primer i el 

segon trimestre de 2014, Benestar Social i Família ha mantingut trobades amb 

l'ACM, la FMC i la Taula del Tercer Sector Social per debatre, aprofundir i seguir 

avançant en el Pacte.   

BSF Debat monogràfic sobre la pobresa al Parlament. La consellera de Benestar 

Social qualifica positivament el ple de la pobresa i alguns dels acords presos, com 

l'impuls del sistema d'història social compartida, que integri la trajectòria de la 

persona en l'àmbit dels serveis socials. Cada història haurà d'integrar informació 

sobre la trajectòria de la persona: dades bàsiques, drets reconeguts, prestacions, 

alertes i altra documentació rellevant (informes mèdics, padró, renda, dades 

laborals, beques...). Els agents de serveis socials accediran i compartiran aquesta 

informació en un expedient únic, amb l'objectiu de millorar l'atenció a la persona i fer 

més eficient i àgil la gestió.    

BSF El Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars (CAPSIF) ha presentat un 

informe sobre la celebració del Ple extraordinari sobre la pobresa i les 

desigualtats. El CAPSIF ha ressaltat la importància de la celebració el 12 de març 

de 2014 d'un Ple extraordinari sobre la pobresa i les desigualtats i ha destacat la 

necessitat d'aconseguir un acord general per lluitar contra la pobresa i per la cohesió 

de la societat.  

BSF Benestar Social i el Districte de Ciutat Vella han arribat a un acord perquè els 

casals de gent gran de la Barceloneta obrin tot l'agost. La iniciativa respon a una 

petició formal presentada per una entitat del barri, que va recollir la necessitat de 

mantenir aquest servei obert tot l'estiu. Els dos equipaments per a la gent gran que 

hi ha a la Barceloneta, un de municipal i l'altre de la Generalitat, es coordinaran 
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perquè el servei resti obert durant tot el mes d'agost, alternativament mig mes en 

cadascun dels equipaments.  

BSF El Govern destina el 2013 més de 480 MEUR a la lluita contra la pobresa i 

l'exclusió social.  

BSF La web de Benestar Social ha posat en marxa un mapa d'entitats de distribució 

d'aliments. La nova aplicació vol contribuir a visibilitzar els serveis de distribució 

d'aliments i facilitar les donacions, sobretot per part del petit comerç. El mapa, que 

permet fer cerques per municipis i comarques, inclou l'adreça i el telèfon de l'entitat, 

així com dels principals col·lectius que se'n beneficien. Actualment a Catalunya, hi 

ha un miler d'entitats d'iniciativa social que distribueixen aliments provinents de fons 

europeus -a través dels bancs d'aliments i Creu Roja, principalment-, de donacions 

particulars i de subvencions de la Generalitat i ens locals. La posada en marxa 

d'aquesta eina és un primer pas per millorar el model d'aquest tipus de serveis i 

poder-lo incloure posteriorment a la cartera de serveis socials.  

BSF El Govern reforça la coordinació de la distribució solidària d'aliments per 

avançar en la lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió social. Per dur-ho a 

terme s'ha constituït la Taula per a la Distribució Solidària d'Aliments per avançar en 

aquesta estratègia i tractar millores en la distribució d'aliments. La Taula també 

treballa en la millora dels mecanismes de captació de recursos alimentaris, tant a 

nivell quantitatiu com d'adequació a les necessitats nutricionals dels usuaris 

potencials, i en la canalització de les propostes d'actuació relacionades amb el fons 

de la Unió Europea destinades a aquest àmbit. 

BSF Conveni de col·laboració per impulsar els deu centres de distribució 

d'aliments de la demarcació de Girona. Benestar Social i Família, la Diputació de 

Girona, la Fundació Banc dels Aliments de les comarques de Girona, La Caixa, i 

Càritas Diocesana de Girona, han signat un conveni mitjançant el qual invertiran 

1.288.000 euros.  

BSF Conveni per garantir i millorar el nivell de donacions estables d'aliments per 

pal·liar situacions d'urgència social. La Generalitat, el Consell d'Empreses 

Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC), la Federació Catalana de 

Bancs d'Aliments, Càritas i Creu Roja han signat un conveni per garantir i millorar 

l'esmentat nivell de donacions estables d'aliments. Es tracta del projecte de 

Supermercats Solidaris, que posa a disposició de les persones i famílies en situació 

de pobresa o risc d'exclusió aliments no comercialitzats. 

BSF Centres residencials de Barcelona oferiran uns 45.000 àpats de franc a l'any a 

persones grans amb necessitats econòmiques o socials. 24 centres residencials 

socis d'ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials) ja s'hi han sumat 

oferint, cadascun d'ells, entre 5 i 10 àpats gratuïts al dia. Al conjunt de Catalunya, ja 

són 131 les entitats participants. Barcelona s'afegeix, així, al conveni que ACRA, el 

Departament de Benestar Social i Família, la Federació de Municipis de Catalunya i 
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l'Associació Catalana de Municipis van signar el 2013 per desenvolupar el projecte 

solidari Compartint Taula. 

BSF Les persones grans en risc tindran un àpat diari gratuït. L'Associació Catalana 

de Recursos Assistencials (ACRA) juntament amb el Departament de Benestar 

social i Família, ha presentat la campanya solidària "Compartint taula", una iniciativa 

que té com a objectiu arribar a totes les persones grans que tenen necessitats 

econòmiques i també socials, com podria ser la soledat, oferint-los un plat a taula i 

l'oportunitat de relacionar-se amb altres persones i crear vincles afectius. 

BSF Pobresa energètica. La Generalitat participa des del mes de març de 2013 en 

un grup de treball per abordar aquesta problemàtica juntament amb entitats 

del tercer sector, el Síndic de Greuges i les companyies elèctriques. Els seus 

objectius són consensuar una definició de pobresa energètica que permeti acotar i 

abordar el problema, posar xifres al fenomen (afectats, cost econòmic, etc.) i definir 

les mesures que siguin necessàries per eradicar-lo. 

BSF El Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Barcelona han 

facilitat a l'ONG T'acompanyem, de suport a persones sense feina, un espai a 

l'Hotel d'Entitats la Pau ubicat al barri de la Verneda i la Pau. L'objectiu és 

facilitar la tasca inclusiva que promou aquesta ONG. T'acompanyem va néixer el 

2009 fruit de la iniciativa d'Isidro Gutiérrez de Tena, inicialment al districte de Sant 

Andreu. Entre d'altres, ajuda a fer currículums a  persones que busquen feina, els 

assessora sobre entrevistes de feina, els ofereix recursos formatius i els posa en 

contacte amb fundacions i empreses que ofereixen llocs de treball. 

 

Promoure la prevenció i la protecció davant les situacions de risc en que es puguin 
trobar els col·lectius més vulnerables, amb especial atenció a la infància 
 

BSF Benestar Social i Família ha presentat al Parlament els programes destinats a 

infants i joves de famílies vulnerables per a l'estiu 2014. ·Programa l'Estiu es teu 

- 1.000 places becades total o parcialment, un 10% del total de l'oferta. A més, 

també ofereix una reducció del 10% en el preu de les estades a les famílies 

nombroses, monoparentals i acollidores que obtinguin plaça pels seus fills i filles. 

Obertura de centres oberts - 2.000 places aproximadament. Es tracta d'un programa 

socioeducatiu que garanteix la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i 

adolescents atesos. Programa Jugar i Llegir - es reedita el programa que duran a 

terme 29 equipaments, que corresponen a 22 municipis. Un increment de 7 

equipaments respecte l'estiu de 2013. El nombre de participants previstos aquest 

estiu 2014 és de 2.000 infants. Dos milions d'euros en una convocatòria 

extraordinària de subvencions a entitats per atendre famílies amb fills en situació de 

vulnerabilitat. 500.000 euros de la Grossa de Cap d'Any a disposició de les entitats 

de lleure educatiu per becar activitats d'estiu. 

BSF Abertis i Benestar Social amplien la iniciativa per lliurar dispositius VIA-T a 
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conductors amb discapacitat. Se'n podran beneficiar els conductors amb un grau 

de discapacitat del 65% o superior, independentment de si tenen mobilitat reduïda.      

BSF El Govern prioritza l'accés als serveis d'atenció precoç dels infants amb greu 

afectació i dels menors de 3 anys. L'Executiu modifica el Decret que regula 

aquests serveis, que tenen per objecte incidir en els trastorns del desenvolupament 

infantil i les situacions de risc que puguin provocar-los. La reforma també promou el 

compromís de la família durant el tractament de l'infant. Actualment, Catalunya 

disposa d'una xarxa de 94 centres de desenvolupament infantil i atenció precoç 

distribuïts arreu del territori.  

BSF Benestar Social ha organitzat les Jornades Òmnia com a mètode d'intervenció 

social per infants i adolescents en risc mitjançant les noves tecnologies. El 

Departament ha creat aquests espais de debat perquè els agents lligats a l'Òmnia 

reflexionin i treballin sobre la situació actual del col·lectiu d'infants i adolescents en 

risc d'exclusió. Actualment el programa compta amb 117 punts Òmnia a tot 

Catalunya que l'any passat van atendre un total de 44.162 persones usuàries. Les 

trobades tenen lloc a l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, el Vendrell, Lleida i 

Banyoles.    

BSF Lleida compta amb un nou protocol per atendre situacions de risc o 

maltractaments a infants i adolescents. Ha estat elaborat pels serveis socials 

bàsics i els Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) de la demarcació, 

amb la col·laboració de Benestar Social (Segrià). El text estableix un protocol comú 

per a totes les administracions i agents implicats per actuar conjuntament i 

coordinadament davant les possibles situacions de risc o maltractament a infants i 

adolescents.     

BSF Benestar Social i Família ha impulsat un manual d'estil per als mitjans de 

comunicació sobre com informar dels maltractaments infantils. El manual "Com 

informar dels maltractaments infantils. Manual d'estil per als mitjans de 

comunicació",  ha estat elaborat en col·laboració amb el Consell de l'Audiovisual de 

Catalunya, l'Observatori dels Drets de la Infància i el Col·legi de Periodistes de 

Catalunya. L'objectiu és facilitar eines als mitjans de comunicació i a les empreses 

periodístiques perquè a l'hora d'abordar una notícia sobre maltractament infantil, ho 

facin d'una manera responsable i tinguin en compte aquestes recomanacions 

consensuades entre la professió i diverses veus reconegudes en l'àmbit de la 

infància.     

BSF Benestar Social ha obert el termini de preinscripció del segon període del 

programa Vacances en família 2014-2015. En total s'ofereixen 20.121 places en 

albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat). Un total de 

3.776 famílies es poden beneficiar d'aquesta segona fase, que permetrà fer estades 

als albergs de la Xanascat entre el 5 de setembre de 2014 i el 27 de febrer del 2015. 

Les famílies nombroses i monoparentals gaudiran d'un 10% de descompte sobre 

tots els serveis. Un total de 2.641 famílies nombroses i monoparentals s'han 
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beneficiat d'aquest descompte des que es va introduir en l'edició del 2012 del 

programa. 

BSF Programa "Vacances en Família". La iniciativa s'adreça a famílies amb fills i filles 

menors de 18 anys que vulguin passar uns dies en algun dels albergs de la 

Generalitat a preus avantatjosos. El nombre de famílies preinscrites entre març i 

agost de 2013 ha estat de 10.263, 1.278 més que en la primera convocatòria de 

2012 (+14%). El segon període del Programa vacances en família ha ofert 20.346 

places més de les quals es podran beneficiar fins a 3.830 famílies entre el 2 de 

setembre i el 2 de març del 2014. 

BSF El Departament ofereix 155 tallers formatius gratuïts arreu de Catalunya dins 

del programa "Créixer en Família". L'objectiu és facilitar espais de suport als 

pares i mares de fills i filles de 0 a 16 anys perquè puguin practicar conductes 

parentals positives. Cada taller consta de sis sessions i està conduït per 

professionals experts en educació i dinàmiques familiars. La previsió és arribar a 

unes 3.000 famílies participants. 

BSF El Departament de Benestar Social i Família promou que els centres oberts 

puguin proporcionar fruites i hortalisses als infants i adolescents en situació 

de risc. Aquesta mesura s'afegeix a les iniciatives del Govern destinades a garantir 

l'alimentació dels infants més vulnerables. A juliol de 2013 hi ha a Catalunya més de 

230 centres oberts amb més de 7.530 places. 

BSF La Generalitat beca amb 1,4 milions d'euros les colònies als nens catalans 

amb famílies que no disposen de suficients recursos. També s'han beneficiat 

1.664 nois i noies d'una reducció d'un 10% al preu de les estades del programa 

Estiu és Teu per a famílies acollidores, nombroses o monoparentals a la Xarxa 

Nacional d'Albergs Socials de Catalunya. 

BSF La Generalitat posa en funcionament al juliol el programa "Jugar i llegir" amb 

el qual es repartirà esmorzar i berenar en vint-i-dos casals cívics. La iniciativa 

beneficiarà 752 nens d'entre 4 i 12 anys de tot el territori català. 

BSF El Museu virtual del Poble Gitano a Catalunya ha estrenat un nou disseny. 

Creat en el marc del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, aquest projecte web 

té, entre els seus objectius principals, promoure la cultura gitana i acostar-la al 

conjunt de la societat catalana aprofitant el potencial de les tecnologies de la 

informació i la comunicació. Alhora, vol ser una plataforma dinàmica de participació 

per a intel·lectuals gitanos i coneixedors d'aquesta cultura, així com un punt de 

referència per a investigadors i estudiants que vulguin conèixer aspectes universals 

del poble gitano. 

BSF Inauguració a Barcelona del nou centre residencial d'acció educativa (CRAE) 

Urrutia. El nou CRAE, inaugurat el març de 2013, disposa de 12 places per atendre 

infants i adolescents de 3 a 18 anys. Aquest centre respon al nou model d'atenció 
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residencial que s'està impulsant des del Departament: centres residencials i 

d'acolliment més petits per afavorir un entorn més acollidor i el més familiar possible. 

BSF Gràcies a les polítiques de prevenció, la crisi econòmica no ha fet créixer el 

nombre de menors tutelats. El nombre d'infants amb mesures de protecció de la 

DGAIA es manté en uns 7.100, nombre que s'ha estabilitzat els últims anys, fet 

atribuïble a les polítiques de prevenció. La prestació és d'uns 360 euros al mes per 

infant i actualment la reben uns 700. A més, Benestar Social va destinar 6,5 milions 

d'euros als centres oberts. 

BSF El Govern aprova el Decret dels consells de participació territorial i nacional 

dels infants i adolescents de Catalunya. El nou òrgan té les funcions de 

representar els interessos dels infants i adolescents de Catalunya, fer propostes als 

organismes competents i opinar sobre aquelles propostes que afectin aquest 

col·lectiu.  

BSF S'ha constituït la Taula Nacional de la Infància de Catalunya. Aquest òrgan, 

juntament amb les taules territorials que s'aniran constituint properament, 

coordinarà, impulsarà i promourà les polítiques d'infància d'arreu de Catalunya. A 

més, facilitarà la coordinació de les diverses administracions i institucions en la 

promoció social de la infància i l'adolescència, i també la detecció i la intervenció 

davant possibles situacions de risc o desemparament. Així mateix, servirà per 

desplegar els eixos del Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència i garantirà 

la coordinació de tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa (febrer de 

2014). 

BSF El Govern ha aprovat el Programa d'intervenció integral contra la violència 

masclista. Aquest pla, aprovat el gener de 2014, estableix les línies estratègiques i 

les principals actuacions per eradicar la violència masclista a Catalunya. El Pla, que 

estarà vigent fins al 2015, incideix en tres línies estratègiques: sensibilització i 

prevenció; detecció, atenció i recuperació; i estructures de coordinació. 

BSF Inauguració a Lleida d'un nou servei d'atenció per a dones en situació de 

violència masclista i per als seus fills i filles. El Servei d'Intervenció 

Especialitzada (SIE) dóna servei a les comarques del Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, 

Segarra, Noguera i Garrigues. 

BSF L'Institut Català de les Dones facilita la consulta de la normativa de gènere a 

través d'un cercador. La base de dades fa accessible a tothom més de 1.200 

disposicions normatives, amb especial atenció a la normativa catalana que regula i 

desenvolupa els drets de les dones. També facilita la consulta de la normativa 

espanyola i la generada per les institucions comunitàries en aquest camp, així com 

les disposicions emeses per organismes internacionals en relació a les dones, entre 

les quals destaquen les resolucions de les Nacions Unides. 

BSF Nou protocol per millorar l'atenció psicosocial d'emergència per a casos de 
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violència masclista. L'Institut Català de les Dones, l'Ajuntament de Barcelona, els 

Mossos d'Esquadra i el Consorci Sanitari de Barcelona han signat un conveni per 

coordinar serveis i protocols d'actuació en l'atenció psicosocial d'emergència en 

situacions de violència masclista a la ciutat de Barcelona. 

BSF L'Institut Català de les Dones ha presentat un Protocol que ajuda a valorar les 

possibilitats que es produeixi un acte greu de violència masclista en l'àmbit de 

la parella o exparella. Aquesta eina, anomenada tècnicament RVD-BCN Protocol 

de valoració dels risc de violència de parella contra la dona, facilita l'avaluació del 

risc i condueix  les persones tècniques a actuar activant uns recursos o uns altres. 

La valoració del risc té en compte una llista de factors. Entre aquests hi ha: la 

història de conducta de violència del presumpte maltractador; l'existència 

d'amenaces i abusos contra la dona; circumstàncies agreujants; de factors de 

vulnerabilitat; i la pròpia percepció de la dona de la situació de risc. 

 

Millorar les polítiques de promoció de la integració social per incrementar el 
percentatge de persones amb discapacitat integrades al mercat laboral 
 

EMO El Govern ha reservat per a 2014 6,9 milions d'euros per a contractes públics 

amb entitats socials i centres especials de treball. Ha aprovat la reserva social 

de 5.576.350 euros per a contractes a través de centres d'inserció sociolaboral o 

entitats sense ànim de lucre), i 1.350.000 euros per a contractes amb centres 

especials de treball. Es tracta de la mateixa quantitat que l'any 2013, malgrat les 

restriccions pressupostàries. Al marge del la reserva social, l'any passat la 

Generalitat va fer contractes amb centres especials de treball i encàrrecs de gestió 

amb finalitats d'inserció social per valor de 19,5 milions d'euros.  

EMO Es destinen 7,9 milions d'euros a inserir laboralment les persones amb 

discapacitat i/o malaltia mental en el període 2013-2014. Es preveu poder 

beneficiar un total de 1.400 persones d'aquest col·lectiu que tinguin un grau de 

discapacitat degudament acreditat  igual o superior al 33% d'entre les següents 

afectacions: psíquica, física, sensorial, capacitat intel·lectual límit i trastorn mental. 

D'aquests, 2,5 milions d'euros estaran destinats a inserir aquest col·lectiu en 

l'empresa ordinària. El Govern manté l'esforç econòmic de l'any passat per protegir 

aquest col·lectiu malgrat la consolidació de la retallada estatal pel que fa als fons 

dedicats a polítiques actives d'ocupació. 

BSF Benestar Social i Família i la Federació de Comerciants de Gràcia acorden 

promoure ofertes i descomptes especials als titulars de la Targeta acreditativa 

de la discapacitat. Els comerços de Gràcia se sumen a la xarxa d'avantatges de la 

Targeta acreditativa de la discapacitat. A Catalunya hi ha 511.111 persones amb 

una discapacitat superior al 33%. Actualment disposen de la Targeta acreditativa de 

la discapacitat més de 195.000 persones, 50.455 de les quals són de Barcelona. 

BSF El Departament i el Consell Comarcal del Berguedà han signat un acord que 
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permet fer les valoracions del grau de discapacitat a Berga. L'objectiu és 

apropar i facilitar a la ciutadania del Berguedà l'accés a aquest servei públic, que 

fins ara es centralitzava a Manresa. 

BSF Inauguració de la Residència Vigatans d'acollida temporal o d'atenció 

permanent de persones amb discapacitat física a Ciutat Vella. La residència 

forma part del conjunt d'equipaments inclosos en el conveni de col·laboració entre el 

Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Barcelona en matèria de 

serveis socials. La Generalitat ha finançat amb 1,75 milions d'euros les obres de 

rehabilitació de l'edifici, que han tingut un cost total de 5,3 milions d'euros 

BSF S'ha inaugurat a Deltebre el centre residencial "La Duna" d'atenció integral a 

les persones amb discapacitat (Baix Ebre). Es tracta del primer servei residencial 

per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta a les Terres de 

l'Ebre. L'equipament disposa de 20 places, que han estat concertades pel 

Departament. 

BSF S'ha inaugurat a Reus (Baix Camp) les obres de remodelació de la residència 

El Bosc de Villablanca per a persones amb discapacitat intel·lectual. La 

residència disposa de 67 places, que el Departament concerta, per a persones amb 

discapacitat intel·lectual greu i profunda. El 81% dels usuaris del centre pateixen 

pluridiscapacitats físiques i sensorials. Les obres de remodelació han tingut un cost 

de 2,5 milions d'euros. 

BSF Benestar Social i Família impulsa una nova edició d'estades inclusives per a 

infants amb discapacitat. L'estiu del 2013 hi van participar un total de 17 nens i 

nenes, que van gaudir d'alguna de les estades d'idiomes, multiesportives o d'enginy 

que s'organitzen en el marc del programa d'activitats "L'estiu és teu". 

BSF Benestar Social ha signat un conveni per dur a terme una experiència pilot 

amb joves amb síndrome de Down que acompanyen gent gran amb dificultats 

de mobilitat. El Departament de Benestar Social  i Família, la Fundació Catalana 

Síndrome de Down (FCSD) i la Fundació Abertis han signat aquest conveni per a 

dur a terme l'experiència pilot al barri de Trinitat Vella. 

 

Promoure polítiques que facilitin la integració de la diversitat religiosa defensant els 
valors que promouen de manera positiva el fet religiós, així com els drets humans, la 
igualtat de gènere, i l'acceptació dels valors democràtics 
 

GRI El Govern realitzarà un pla per fer visible la pluralitat religiosa a Catalunya. 

Catalunya és l'única comunitat autònoma que té una DG dedicada a afers religiosos 

i que impulsarà per aquest any un pla  per fer visible la dimensió i la pluralitat 

religiosa. Els pressupostos del 2014 recuperen la subvenció de 600.000 euros per 

difondre la religió. 
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BSF El Govern ha aprovat 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.      

BSF El Govern ha aprovat el Pla de Protecció Internacional a Catalunya. Es tracta 

d'un nou instrument que estableix els principis, les mesures i les línies de 

finançament per acollir i protegir les persones amb temors fundats de ser 

perseguides als seus països d'origen o de residència habitual per motius de raça, 

religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a un grup social, gènere o 

orientació sexual. Entre d'altres accions, el Pla inclou l'impuls de propostes de 

millora del règim jurídic d'aquest col·lectiu, actuacions de formació i informació, 

l'acollida o la participació coordinada en reassentaments i en supòsits d'afluència 

massiva de persones desplaçades. 

BSF Benestar Social i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) han 

signat un acord per col·laborar i posar en valor el paper de la dona en la 

societat. Segons l'acord, l'Institut Català de les Dones oferirà a la CCMA orientació i 

assessorament en matèria de coeducació en continguts infantils i juvenils. L'acord 

també suposa mantenir el compromís dels mitjans de la CCMA  de vetllar per un 

tractament correcte dels continguts relacionats amb la violència masclista. 

BSF Benestar Social promou la formació de tècnics de polítiques migratòries en 

l'àmbit de la mobilitat internacional davant l'augment de peticions d'informació 

i assessorament d'usuaris dels serveis d'acollida i integració que volen marxar 

a l'estranger. El Govern està redactant un Pla d'actuacions interdepartamental per 

facilitar el projecte emigratori dels catalans que decideixen fer el pas, acompanyar-

los un cop al seu destí i oferir possibilitats de retorn (juny de 2014). 

BSF L'Institut Català de les Dones ha format 180 professionals per a la intervenció 

d'emergència davant una situació crítica de violència masclista. El curs 

s'adreça als i les professionals que fan atenció directa, especialment des de l'àmbit 

social, sanitari i de seguretat ciutadana. 

BSF L'Institut Català de les Dones facilita formació en perspectiva de gènere a les 

entitats de joves. Es tracta de dues formacions dirigides als i les joves que 

participen en el món associatiu juvenil. Una se celebrarà a Blanes (La Selva) i l'altra 

a Barcelona (Barcelonès). 

BSF L'Institut Català de les Dones (ICD) ha creat un espai de suport professional 

per a dones del món polític. L'ICD organitzarà sessions a les demarcacions de 

Tarragona, Terres de l'Ebre, Girona i Lleida. L'objectiu és  reforçar les competències 
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directives i la capacitat de lideratge i comunicació de les electes, promoure les 

aportacions de les dones a la política local, la seva permanència en els càrrecs i el 

seu accés a qualsevol àrea política. 

BSF El Govern ha posat en marxa el Programa Dones i Esports 2014-2016, per 

corregir els desequilibris entre dones i homes en l'esport. El Programa vol 

fomentar la participació i la visibilitat de la dona en l'activitat física i esportiva. Les 

dones representen el 44,2% de la totalitat de dones i homes que fa pràctica 

esportiva a Catalunya, tot i que en l'esport federat del 2013, el 77,20% eren d'homes 

i només el 22,80% de dones. Pel que fa a l'excel·lència, les distàncies entre dones i 

homes s'escurcen i s'acosten a l'ideal d'equitat. El 2013, a Catalunya hi havia 458 

persones esportistes d'alt nivell, 260 homes (56,8%) i 198 dones (43,2%). Igualment, 

la temporada 2012-2013, als 10 centres de tecnificació esportiva de Catalunya hi 

havia 836 esportistes, 438 nois i 384 noies. 

BSF L'Institut Català de les Dones ha signat un acord amb l'Associació Catalana de 

Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per impulsar 

la divulgació del servei 900900120 des del món local. L'objectiu és incrementar el 

coneixement de la Línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista. El 

telèfon 900900120 va atendre el 2013 un total de 9.050 trucades, que representen 

una mitjana mensual de 754 atencions. 

BSF Els XI Premis Francesc Candel dotaran amb 3.000 euros cinc bones pràctiques 

en integració de persones immigrades. Els guardons són una iniciativa de la 

Fundació Lluís Carulla amb el suport de Benestar Social. 

BSF El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei per a la 

no-discriminació, 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.      

BSF El Departament organitza jornades sobre la gestió dels rumors vinculats a la 

immigració. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu oferir informació 

actualitzada i eines d'argumentació per ajudar a rebatre afirmacions i concepcions 

errònies sobre el fet migratori. 

BSF El Departament de Benestar Social i Família va emetre, fins a finals de 2013, 

73.216 informes d'estrangeria des de l'assumpció de noves competències el 

2011. En concret, les xifres acumulatives són: informes per accedir a l'arrelament 

social: 38.947; informes per sol·licitar el reagrupament familiar: 24.060; informes per 

renovar el reagrupament familiar: 8.341; informes per renovar la residència temporal: 

1.868. 
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BSF La Generalitat assessora titulats universitaris que volen marxar a treballar a 

l'estranger. El Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU) 

orienta des de fa més de tres anys les persones que volen homologar els seus títols 

acadèmics emesos fora de Catalunya. La majoria dels usuaris són dones originàries 

de Llatinoamèrica residents al nostre país, en situació d'atur i diplomades en 

ciències socials i jurídiques. Amb més de tres anys en funcionament, el SARU ha 

atès gairebé 18.000 consultes, el 75 % de les quals sobre homologacions de títols 

obtinguts fora del nostre país. Recentment es constata una demanda creixent, tot i 

que encara incipient (77 consultes), d'assessorament per poder treballar a 

l'estranger. 

BSF El Departament i l'Obra Social "la Caixa" formen els professionals que 

impartiran el mòdul sobre societat catalana previst en la Llei d'acollida. La DG 

per a la Immigració ha impartit dotze cursos de sis hores cadascun a diversos punts 

del país adreçats a agents d'acollida, professionals de la mediació i tècnics 

d'immigració. L'alumnat rep orientacions en relació al model català d'acollida, el 

marc legal i polític, els continguts curriculars, la metodologia i els materials 

disponibles. S'han fet cursos a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a 

Girona. 

BSF Presentació de nous materials per prevenir relacions abusives entre nois i 

noies en el marc del Programa "Estimar no fa mal. Viu l'amor lliure de 

violència" adreçat a adolescents i joves. Es tracta de materials amb indicadors 

per ajudar a identificar situacions de relacions abusives i ciberassetjament en les 

relacions de parella, i també suports pedagògics pràctics adreçats a professionals 

que treballen amb nois i noies perquè facin actuacions de prevenció de la violència 

masclista. 

 

Protegir el dret a l'habitatge facilitant-ne l'accés i evitant-ne la pèrdua 
 

ECO Aprovació del Projecte de llei per a la creació de l'impost sobre els habitatges 

buits. Aquest nou tribut afectarà principalment els pisos de les entitats financeres, 

que portin almenys dos anys buits i que estiguin en uns 70 municipis amb demanda 

acreditada d'habitatge. L'Avantprojecte de llei s'aprovarà després del tràmit 

d'informació pública, tràmit d'audiència i CTESC, i està previst que iniciï la seva 

tramitació al Parlament de Catalunya el mes de juliol de 2014.  

TES S'ha aprovat el Pla pel Dret a l'Habitatge. Destina 480 milions d'euros a polítiques 

socials i econòmiques que beneficiaran  210.000 famílies en el període 2013-2016. 

Té com objectius evitar la pèrdua de l'habitatge, facilitar l'accés a l'habitatge en 

condicions assequibles, incentivar l'entrada al mercat de lloguer social d'habitatges 

desocupats, promoure la rehabilitació i incentivar la recuperació del mercat de 

l'habitatge i el sector de la construcció (maig del 2014). 
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TES S'ha aprovat l'impost a les entitats financeres per estimular que posin a lloguer 

els seus pisos buits. El nou gravamen afectarà els pisos propietat d'entitats 

financeres que portin almenys dos anys buits i estiguin situats en els 72 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. 

TES Nous ajuts d'habitatge per a persones en situació d'atur de llarga durada. 

Aquesta nova línia té una dotació pressupostària de 7 milions d'euros i s'estima que 

se'n podran beneficiar unes 40.000 famílies que tenen els seus membres en situació 

d'atur de llarga durada. Els ajuts estaran entre 100 i 200 euros mensuals durant un 

any, bé sigui per pagar el lloguer o la hipoteca. 

TES L'Agència de l'Habitatge i les entitats financeres agilitaran les mediacions per 

evitar desnonaments. És un acord al que s'ha arribat amb vuit entitats financeres, 

la Diputació de Barcelona i el Col.legi d'Advocats. 

TES L'Agència d'Habitatge de la Generalitat ha posat en funcionament una nova 

línia d'ajuts a famílies que hagin patit un desnonament. Els ajuts tenen un import 

màxim de 3.000 euros anuals (600 es poden destinar al pagament de les despeses 

d'un nou contracte de lloguer i la resta, 200 euros mensuals, com ajut per pagar el 

lloguer). S'estima que amb aquesta subvenció es podrà ajudar unes 1.700 o 2.000 

famílies. Les famílies beneficiàries de l'ajut no poden tenir cap més habitatge ni 

superar uns ingressos de 1.340 euros mensuals (2.23 vegades l'indicador de renda 

de suficiència de Catalunya). 

TES La Generalitat cedeix a Càritas Diocesana de Barcelona 106 habitatges per 

gestionar emergències socials. Els pisos, situats a la ciutat de Barcelona i a 

municipis de la seva àrea metropolitana, pertanyen al parc públic de la Generalitat 

on l'entitat podrà reallotjar-hi persones sense llar o famílies que han estat 

desnonades i que s'han adreçat als seus serveis. Fruit del conveni signat, el 

desembre del 2013, l'entitat també podrà tramitar les prestacions d'especial urgència 

que atorga l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a les persones que s'adrecen a 

les seves oficines. 

TES La Generalitat ha elaborat les guies "Quèferquan" per atendre necessitats 

relacionades amb l'habitatge. De les tres guies editades, la primera explica el tipus 

d'ajuts i recursos disponibles per fer front als problemes que puguin sorgir 

relacionats amb l'habitatge (ajuts per pagar el lloguer, prestacions d'urgència, 

possibilitat d'accedir a habitatges a preus assequibles, assessorament per a les 

famílies que no poden pagar les quotes de la hipoteca, etc.) i les altres dues detallen 

de manera més específica les qüestions relatives al pagament del lloguer o a les 

quotes de la hipoteca. 

TES S'han presentat les dades de l'any 2013 referents a totes les prestacions que la 

Generalitat ha posat al servei de la ciutadania en matèria d'habitatge: un 30% 
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més que el 2012. En total, s'ha actuat sobre 24.167 llars en risc i s'han atès més de 

800.000 persones. En resum: prestacions urgents (2.703 ajuts), ajuts al lloguer 

(18.919 ajuts), ajuts implícits 1.687 ajuts), Ofideute (3.109 expedients, dels quals 

400 ja s'han resolt amb una solució pactada que ha evitat el desnonament), la Mesa 

d'Emergències de la Generalitat ha ofert una llar a 360 famílies i 98 nous habitatges 

d'inclusió. També s'han atès més d'un milió de consultes. 

TES El servei de mediació Ofideute de la Generalitat per atendre les famílies amb 

deutes hipotecaris s'amplia per arribar a tot el territori. El servei de mediació 

entre les famílies amb deutes hipotecaris i els bancs ha atès gairebé prop de 3.700 

famílies des de la seva creació, ha iniciat 2.700 mediacions i ha evitat prop de 650 

desnonaments. 

TES Nous ajuts per a persones desnonades. Des del febrer de 2013, s'estenen a les 

famílies que ja han perdut casa seva els ajuts urgents per a persones en risc de 

desnonament, tot atorgant fins a 3.000 euros anuals per pagar el lloguer d'un altre 

pis i les despeses de la fiança. Durant el 2013, se'n podran beneficiar 4.000 famílies 

que han patit una execució hipotecària i que es troben en risc de desnonament. 

TES El Govern ha aprovat una nova línia d'ajuts al lloguer per atendre 11.000 

famílies. La Generalitat ha obert una convocatòria de sol·licituds d'ajuts al 

pagament del lloguer per a l'any 2013, amb una dotació de 22 MEUR. Les 

prestacions seran prioritàries per a persones més grans de 65 anys o amb una 

discapacitat igual o superior al 65%, entre d'altres col·lectius. La quantia anirà de 20 

euros a 200 euros mensuals. 

TES El Govern ha rebaixat el mes de març de 2014 el preu de lloguer de 1.505 pisos 

amb protecció oficial per afavorir-ne l'ocupació. La mesura afecta 15 municipis i 

les rebaixes arriben fins un 50% de la quota mensual del lloguer 

TES Signatura d'un protocol d'actuació entre el Departament, el Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya (TSJC), l'Ajuntament de Barcelona i el Col·legi 

d'Advocats i procuradors de Barcelona per tal que no s'executi cap 

desnonament per impagament d'hipoteca sense el coneixement i l'actuació 

dels serveis socials municipals. Alhora es vol oferir als afectats la informació 

necessària sobre els serveis socials disponibles i pal·liar així la traumàtica situació 

que es deriva d'aquests procediments. S'està treballant amb les entitats 

municipalistes per tal d'estendre a tot Catalunya aquest protocol. 

TES L'Agència de l'Habitatge de Catalunya continuarà fent contractes 

d'arrendament de cinc anys per als 14.000 habitatges públics. L'Agència no 

aplicarà el nou termini de la Llei aprovada pel Govern de l'Estat que permet fer 

contractes d'arrendament d'un mínim de tres anys. La voluntat és garantir la màxima 

estabilitat per a les famílies que opten per un habitatge de lloguer amb protecció 

oficial i així fomentar el lloguer com una opció flexible per als llogaters, i evitant la 

incertesa que pot generar un contracte de lloguer massa curt en el temps. 
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TES S'ha seguit amb l'execució del Pla de xoc per posar a disposició dels 

ciutadans tots els pisos públics buits gestionats per la Generalitat. S'han 

adjudicat 87 pisos de protecció oficial arreu de Catalunya, entre d'altres, a Sant Pol 

de Mar (Maresme), a les Franqueses del Vallès (Vallès Occidental), a Santa 

Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), a Teià (Maresme), a Sallent (Bages) i a 

Montmeló (Vallès Oriental). 

TES La Generalitat col.labora amb Catalunya Caixa, Bankia i la Sareb per posar al 

mercat pisos de lloguer a un preu assequible. En el cas de CatalunyaCaixa seran 

400 habitatges amb preus de lloguer que oscil.laran entre 150 i 350 euros mensuals. 

I en el cas de Bankia, 230 pisos que es destinaran a persones que han patit un 

desnonament o que es troben en risc imminent de ser desallotjades. 

TES L'Incasòl ha iniciat el març del 2013 les obres de 23 nous habitatges protegits 

a Sabadell (Vallès Occidental). La nova promoció se situa en un solar del carrer de 

Fuerteventura, cantonada amb el carrer de l'Argentina. L'obra té un pressupost de 

2,1 milions d'euros i s'ha adjudicat a la UTE 1953 Grup Soler Constructora SA i 

Construcciones Treycor SL amb un termini d'execució de 21 mesos. 

TES Finalitzen el desembre del 2013 les obres d'urbanització del parc i els 

accessos al Museu del Mar Les Casotes a Sant Carles de la Ràpita (Montsià). 

L'obra permet posar en funcionament el museu, rehabilitat per l'Ajuntament i la 

Generalitat, i tot el complex. Les obres, executades en diferents fases, han comptat 

amb una inversió global de 782.174 euros. 

TES Impuls a una nova estratègia per a la millora d'urbanitzacions amb dèficits. 

S'està redactant un inventari cas per cas de les urbanitzacions existents a cada 

comarca. Aquest inventari serà la base per elaborar un catàleg de les urbanitzacions 

deficitàries per tal de poder trobar solucions a mida. 

JUS El primer semestre de 2014 el Govern ha aprovat l'Avantprojecte de llei que 

incorpora dues figures, la propietat temporal i la propietat compartida, al llibre 

cinquè del Codi civil de Catalunya. Es pretén dotar d'eines, d'una banda, a les 

persones amb recursos limitats i que tinguin la voluntat d'accedir a un habitatge o a 

un local de negoci, amb qualitat de propietat, i de l'altra, donar sortida a les 

empreses i altres entitats que actualment tenen en el seu "patrimoni" gran quantitat 

d'habitatges o locals de negoci per "vendre" 

 

Donar suport a les activitats desenvolupades per entitats socials, cíviques i culturals 
del Tercer Sector com una peça bàsica del sistema de benestar català 
 

BSF El Govern ha ampliat el ventall d'entitats que poden participar en el Consell 

Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC). El Govern ha aprovat el nou decret 

que regula el CNDC, òrgan consultiu de l'Institut Català de les Dones. Es reforça així 

el compromís del Govern per continuar afavorint la participació de les entitats de 
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dones com a interlocutores de les polítiques que fa el Govern, i s'amplien les 

possibilitats de participació a totes les entitats que treballen a favor de la igualtat 

efectiva de dones i homes. 

BSF Benestar Social ha organitzat la 15a Escola d'Estiu del Voluntariat amb 55 

accions formatives i més de 1.000 participants. Els cursos s'impartiran a diverses 

ciutats de Catalunya i hi haurà seminaris i cursos en línia per potenciar l'oferta 

formativa amb motiu de la Capitalitat Europea de Barcelona del 2014. El 

Departament també disposa, des del 1994, del Pla de formació del voluntariat de 

Catalunya que és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit.      

BSF El Govern de la Generalitat ha destinat el 2013 un total de 3,98 milions d'euros 

al foment d'actuacions de caràcter social, cívic i associatiu destinades a 

infants i joves. La dotació s'emmarca en les subvencions anuals que el 

Departament de Benestar Social i Família atorga a les cinc grans federacions 

d'educació en el lleure que existeixen a Catalunya. Entre les prioritats de l'acord 

vigent,   destaquen les beques per facilitar la participació dels infants i joves amb 

necessitats especials a les activitats pròpies de l'educació en el lleure.  

BSF Cimera del president amb les entitats del Tercer Sector Social. Les entitats han 

presentat 12 propostes: Una única prestació, rehabilitació dels reclusos, una marató 

solidària a l'any, la inserció sociolaboral, el sou en els CET, pisos buits de la banca, 

programa de beques escolars, segona oportunitat formativa, model català de 

dependència, pla contra la cronicitat, simplificació de tràmits (subvencions), qualitat 

en la contractació pública de serveis socials. 

BSF El Tribunal Constitucional ha donat la raó a la Generalitat de Catalunya en el 

conflicte positiu de competència que es va presentar el 26 de setembre de 

2012 en relació amb les subvencions socials. Aquesta sentència, que es va 

resoldre el 17 de desembre, desestima les al·legacions de l'Estat i reconeix 

clarament que és la Generalitat la que s'hauria d'encarregar de la gestió, tramitació, 

resolució i pagament d'aquestes subvencions i l'Estat només s'hauria de limitar a 

dotar-les pressupostàriament i determinar-ne el seu destí de manera genèrica". 

BSF Benestar Social i Família i la Taula del Tercer Sector Social impulsen la 

campanya per marcar la casella de fins d'interès social en la declaració de 

renda. La iniciativa duta a terme el 2013 porta el lema "El millor de la declaració de 

renda". L'any 2014 Neus Munté ha reiterat el compromís de treballar perquè l'Estat 

compleixi amb les sentències judicials i atorgui a Catalunya la gestió de les 

subvencions amb càrrec a l'assignació de l'IRPF. Catalunya és la comunitat on hi ha 

un major percentatge de declarants que marca la casella de finalitats socials (el 48% 

de catalans que van fer la declaració de renda l'any passat front a un 36% de 

ciutadans del conjunt de l'Estat). El 2013, amb aquesta casella es van recaptar 52 

milions d'euros que es van destinar, majoritàriament, a programes socials, tot i que 

també una part va anar dirigida a projectes de cooperació internacional i de medi 

ambient. Finalment, però, només van retornar 30 milions per a programes socials, és 



 

83 

 

a dir, 22 menys del total aportat pels contribuents catalans. 

ECO La Generalitat i "la Caixa" subscriuen el conveni en matèria d'obra social per al 

2014. Mitjançant aquest acord, "la Caixa elevarà fins a 212,2 milions d'euros el 

pressupost destinat a iniciatives socials a Catalunya, 12 milions més que el 2013. 

Del total de la inversió, "la Caixa" destinarà 24,5 milions d'euros a impulsar 

actuacions en col·laboració directa amb la Generalitat. Aquest conveni deriva de la 

Llei de Caixes d'Estalvis de Catalunya i es renova anualment des de fa 16 anys. 

Arran dels canvis en la normativa de les caixes d'estalvis, el gruix d'aquestes entitats 

s'ha transformat en fundacions de caràcter especial, essent el segon any en què 

només es signa amb "la Caixa", única caixa activa.  

BSF Publicat un recull de bones pràctiques empresarials en voluntariat corporatiu. 

Es tracta de la publicació "Empresa i voluntariat a Catalunya. Recull de bones 

pràctiques de voluntariat corporatiu que es realitzen des de l'empresa". Inclou més 

d'una quinzena d'exemples de la implicació de les empreses en la construcció d'una 

societat més justa i cohesionada. 

BSF Convocatòria de subvencions per a entitats en matèria d'infància i 

adolescència, família i immigració. Es tracta de subvencions per a programes i 

activitats per a la integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes 

retornades; per a la lluita contra els maltractaments, la violència masclista i la 

violència familiar; i per a la infància i l'adolescència. L'import total d'aquesta 

convocatòria ha estat de: 4.497.844€. 

BSF Balanç de convocatòries de subvencions per a entitats en l'exercici 2013. 

Subvencions a entitats per a activitats de caràcter cívic, participació ciutadana i de 

promoció del voluntariat; subvencions a entitats per al manteniment de programes 

de serveis socials; subvencions a entitats per a programes de serveis d'atenció a la 

família i de promoció de la gent gran activa; subvencions a entitats per a programes 

per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual; i subvencions a les associacions juvenils i 

entitats que ofereixen serveis a la joventut. L'import total d'aquesta convocatòria ha 

estat de: 3.091.039 euros. Convocatòria de subvencions per a entitats en l'exercici 

2013. Subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre per a la realització de 

projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, i s'obre la convocatòria 

pública per a la concessió de subvencions per a l'any 2013. L'import total d'aquesta 

convocatòria ha estat de: 630.000?.  

BSF Benestar Social ha estrenat una biblioteca virtual dedicada a l'associacionisme 

i al voluntariat. A través del projecte xarxanet.org, s'ha activat una nova secció del 

web que conté prop de 150 documents de referència, una xifra que s'anirà ampliant. 

La biblioteca dóna resposta a dues necessitats detectades entre les persones 

usuàries de xarxanet.org: d'una banda, la demanda de recursos i eines per millorar 

la gestió de l'entitat i dels voluntaris i, de l'altra, la voluntat de conèixer els principals 

debats, reptes i necessitats del sector. 
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BSF Es presenta el "Butlletí Finançament" de Xarxanet.org, adreçat a les entitats 

del tercer sector. El butlletí electrònic, de periodicitat setmanal, recollirà tota la 

informació relativa a les convocatòries de les administracions públiques, i també 

qualsevol altre tipus de convocatòria privada adreçada a les entitats del tercer 

sector, i reunirà en un sol espai tota la informació que actualment es troba dispersa i, 

sovint, poc actualitzada. 

PRE Commemoració del 50è. aniversari de l'edició d'Els altres catalans de Paco 

Candel. S'ha programat una sèrie d'esdeveniments amb què es vol homenatjar 

l'escriptor durant tot un any per la seva significació en favor de la cohesió social i el 

compromís nacional. L'acte institucional ha tingut lloc al Palau i ha estat organitzat 

per la Fundació Paco Candel, el Centre d'Història Contemporània de Catalunya i el 

Govern.   

ECO Aplicació de la modificació del text refós de la llei de caixes d'estalvi, amb 

l'objectiu de preservar-ne l'obra social. Mitjançant aquesta modificació, les caixes 

d'estalvi s'estan transformant en fundacions de caràcter especial per preservar-ne 

l'obra social: Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial; Fundació Iluro, 

fundació privada especial (Caixa Laietana); Fundació especial Antigues Caixes 

Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (Fundació especial antiga Caixa Sabadell 

1859, Fundació especial antiga Caixa Terrassa i Fundació especial antiga Caixa 

Manlleu); Fundació Especial Pinnae (Caixa Penedès). 

JUS Subvencions a entitats del tercer sector per a la rehabilitació i reinserció. El  

primer semestre de 2014 s'ha obert la convocatòria de subvencions per a entitats 

del tercer sector de l'àmbit penitenciari per a la realització de projectes i programes 

orientats a la reinserció i rehabilitació d'interns, de menors i joves que passen pel 

sistema de justícia juvenil i de persones que compleixen condemna a la comunitat 

corresponent al 2014 i s'hi destinen 2,3 milions d'euros. El tercer trimestre de 2013 

s'havien destinat 1,3 milions d'euros a les subvencions per a entitats sense ànim de 

lucre per tal de finançar actuacions orientades a reinserir i rehabilitar persones 

internades en centres penitenciaris i de justícia juvenil i persones sotmeses a 

mesures penals no privatives de llibertat, corresponents a la convocatòria de 2013. 

ECO Reforçament dels sistemes de control i supervisió administrativa sobre les 

mutualitats de previsió social. Especial supervisió sobre les mútues dedicades a 

comercialitzar cobertures consistents en prestacions econòmiques complementàries 

de la Seguretat Social en supòsits de jubilació, invalidesa, mort, viduïtat, orfenesa i 

dependència. En el cas de la Mútua Previsora Barcelona, el Departament 

d'Economia va decidir aplicar mesures cautelars, entre les quals, la substitució 

provisional de la Junta Directiva de l'entitat i el nomenament d'un administrador 

provisional.  

BSF El Govern consolida el model català de voluntariat amb un projecte de llei que 

dóna seguretat jurídica a tots els sectors socials participants. L'Avantprojecte 

de llei del voluntariat té per objectiu fomentar, promoure, reconèixer i protegir el 
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model català de voluntariat. La norma neix a petició del sector i s'ha elaborat amb la 

participació de les entitats i federacions del món associatiu i del voluntariat del país. 

BSF Barcelona serà la primera capital europea del voluntariat 2014. Ha estat elegida 

en una cerimònia que s'ha celebrat al Parlament Europeu durant la celebració del 

Dia internacional del Voluntariat. L'objectiu de la capitalitat és la promoció del 

voluntariat en l'àmbit local a través del reconeixement dels municipis que donen 

suport i mantenen una estreta relació amb entitats i organitzacions de voluntaris. 

 

Garantir la seguretat de les persones i vetllar per l'ordre públic, incrementant el nivell 
de percepció de seguretat ciutadana per part de la població 
 

INT El Govern ha aprovat el Pla general de seguretat de Catalunya 2014-2015, amb 

184 actuacions per vetllar per la convivència i prevenir i reduir la delinqüència. 

El document situa el ciutadà com a destinatari principal de les polítiques de 

seguretat i es desenvolupa en quatre eixos -servei a la ciutadania, planificació, 

coordinació i formació i recerca- i en quaranta objectius estratègics.     

INT Disminució de la victimització i augment de la percepció de la seguretat 

segons l'Enquesta de Seguretat Pública al 2013. La percepció de la ciutadania 

sobre la seguretat ha augmentat 3 dècimes respecte l'any anterior, i se situa en un 

6,6 sobre 10.  La valoració dels serveis policials manté una tendència a l'alça. Els 

ciutadans creuen que la policia catalana ha millorat i que ho continuarà fent en un 

futur.  

INT Interior ha signat un conveni de col·laboració al juliol de 2014 amb Ministeri de 

Foment i ADIF, que permetrà la instal·lació d'una oficina d'atenció ciutadana a 

l'estació de Barcelona Sants. Els Mossos d'Esquadra oferiran atenció al públic 

durant tot l'any, amb l'horari d'atenció de dilluns a divendres de 8:00 a 22:00 hores i 

els caps de setmana de 9:30 a 20:30 hores. La Policia de la Generalitat atendrà les 

denúncies i demandes dels ciutadans en el moment en què arribin a les 

dependències, establirà relacions periòdiques i directes amb els diferents operadors 

i col·lectius que treballen a l'estació i tractarà les imatges recollides per les càmeres 

de seguretat amb la finalitat d'investigació policial.   

INT El Govern impulsa l'avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats 

d'espectacles públics i recreatives per afavorir el creixement econòmic i 

l'ocupació. L'eix fonamental de la nova regulació és l'obligació per a l'Administració 

d'establir un procediment àgil que redueixi al màxim les traves que puguin dificultar o 

condicionar excessivament la celebració d'espectacles o activitats recreatives o 

l'obertura d'un establiment públic, respectant sempre la convivència de les persones. 

INT S'ha creat un model propi d'identificació dels agents de les unitats d'ordre 

públic del cos dels Mossos d'Esquadra. Aquest nou codi d'identificació visible 

respon al compromís parlamentari i a l'esperit d'un decret que insta que els agents 
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de les unitats d'ordre públic (antiavalots) siguin identificables. 

INT Dispositiu de coordinació entre Agents Rurals i Mossos per controlar l'accés 

de vehicles al camp i frenar l'augment de furts. Aquesta mesura es complementa 

amb d'altres de prevenció antirobatoris (marcar objectes). Els mesos d'estiu es va 

intensificar en els conreus de blat de moro i arbres fruiters. 

INT Primer curs de formació dels càrrecs electes municipals sobre seguretat 

pública impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). La 

iniciativa, que és fruit del conveni de col·laboració entre l'ISPC i les entitats 

municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de 

Catalunya), ha ofert el 2013 una formació bàsica per facilitar una gestió més eficaç i 

ràpida als regidors i als tècnics municipals responsables de seguretat. 

INT Al març de 2013 es va posar en marxa un nou servei, pioner a Europa, d'avisos 

als ciutadans a través del mòbil. Es tracta d'un projecte transversal que posa les 

noves tecnologies al servei de la seguretat i la prevenció. 

INT Homologació de 76 plans locals de protecció civil, i actualització del Pla 

d'emergències per nevades Neucat i del Pla Procicat per episodis de 

contaminació del riu Ebre aigües avall de l'embassament de Flix, per donar 

resposta a les situacions de risc més significatives. També s'ha aprovat un 

procediment d'identificació de víctimes mortals, que s'emmarca dins del protocol 

d'emergències amb múltiples víctimes del Pla de Protecció Civil de Catalunya 

(PROCICAT). (juny 2013).  

INT Signatura d'un conveni de col·laboració entre el Departament i la Fundació 

Hospital de Puigcerdà (Cerdanya). Es tracta d'un conveni per a la formació de 

professionals experts en medicina de rescat de muntanya.  

INT L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el Port de Tarragona formen 16 

membres de la policia portuària. Es persegueix l'objectiu de professionalitzar la 

policia portuària facilitant d'adquisició i l'actualització dels coneixements jurídics i 

tècnics i les habilitats relacionades amb les funcions dels membres d'aquest cos. 

INT L'ISPC forma prop de 400 professionals en seguretat d'activitats 

multitudinàries. L'objectiu d'aquesta formació és aprofundir en el coneixement i en 

la planificació d'actes que tenen una assistència superior a 1.000 persones i que 

impliquen la col·laboració de diferents estaments, organitzadors, administracions, 

cossos operatius i assistencials. 

JUS El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) ha convertit el servei 

d'alimentació del Centre Penitenciari de Joves (La Roca del Vallès) en un taller 

de reinserció proporcionant formació i ocupació a 52 reclusos. Aquesta 

iniciativa dóna compliment al mandat del Parlament de Catalunya d'internalitzar la 

gestió de la cuina dels centres. El nou model de gestió de la cuina pren com a 

referència el model que es va implantar a les cuines del CP Ponent (Lleida) i el CP 
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de Dones (Barcelona), el setembre de 2012 i el març de 2013, respectivament.  

 

Reduir els índexs del nombre de víctimes mortals i de ferits amb seqüeles de per vida 
en accidents de trànsit, fomentant la mobilitat segura i responsable 
 

INT El Govern aprova 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. Consta de 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.  

INT Aprovació del Pla Estratègic 2014-2020 en seguretat viària a la Comissió 

Catalana de Trànsit i Seguretat Viària de Catalunya. El Pla Estratègic defineix les 

bases per elaborar els futurs plans de seguretat viària, amb l'objectiu de reduir, 

respecte el 2010, el 50% de la mortalitat en les carreteres, el 40% de la sinistralitat 

greu i el 60% de la mortalitat en infants. 

INT Balanç positiu de la mortalitat a les carreteres catalanes: baixa un 13,4% el 

2013. Es tracta del millor resultat des que es tenen registres: hi ha hagut 168 morts, 

26 morts menys respecte dels 194 de l'any anterior. També s'ha de destacar la 

millora en el cas dels ferits greus, ja que dels 983 de 2012 s'ha passat als 906 de 

2013, amb un decrement del 7,8%. 

INT L'SCT crea un grup de treball per frenar la mortalitat dels motoristes a 

Catalunya. El Servei Català de Trànsit vol debatre i aplicar solucions que permetin 

assolir una reducció de la sinistralitat entre els motoristes i acomplir el nou objectiu 

de reducció del 50% de morts que fixa la Unió Europea per al 2020. 

INT El Servei Català de Trànsit (SCT) oferirà cursos de conducció gratuïts de 

motocicleta de 125 cc a joves a partir de 16 anys. L'SCT posa en marxa aquesta 

iniciativa de training de motocicletes tenint en compte el mandat sorgit del Pla 

Estratègic 2014-2020, que estableix la protecció dels usuaris de la mobilitat, sobretot 

dels col·lectius vulnerables. Com a objectiu específic en el Pla Estratègic, d'acord 

també amb la UE, es marca la reducció d'un 20% dels morts i ferits greus de 

motoristes per a l'any 2020. 

INT La velocitat variable entra en funcionament a la B-20. El recorregut de 6,3 km té 

dues limitacions de velocitat màxima: 100 km/h i 80 km/h. El sistema de velocitat 

variable regula la velocitat a la baixa i a la B-20, el límit mínim que indicaran els 

panells lluminosos, serà de 60 km/h.  

INT Conveni entre Interior i Abertis que millorarà la seguretat ciutadana i la gestió 

del trànsit a les autopistes catalanes. L'acord de desembre de 2013 permetrà 

l'accés a la informació dels sistemes SRM (sistema de reconeixement de 

matrícules), els mossos podran accedir a dades de matrícules captades als peatges, 
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significarà un reforç de la vigilància per evitar la comissió de delictes a l'autopista i 

un intercanvi constant de dades de trànsit i informació als usuaris. 

 

Garantir l'acció efectiva i coordinada dels cossos operatius per tal de donar resposta 
a les situacions d'emergència i protegir les persones i els béns 
 

INT Els Mossos d'Esquadra augmenten la prevenció i reforcen la seguretat en les 

zones costaneres durant l'estiu. La Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra 

reforçarà durant els mesos d'estiu la presència policial als municipis turístics de 

Catalunya. La metodologia serà la mateixa que es va utilitzar l'any passat i que va 

permetre reduir un 9,7% els delictes a turistes i, entre els quals destaca la 

disminució de l'11% dels furts. El model del reforç policial té dues grans vessants: 

per una banda, la redistribució de les plantilles de seguretat ciutadana per 

incrementar el nombre d'efectius a municipis de costa i, per altra banda, la 

incorporació de les Àrees Regionals de Recursos Operatius i la Brigada Mòbil que 

faran tasques de seguretat ciutadana.  

INT Interior i la Diputació de Tarragona han signat un conveni de col·laboració en 

matèria de formació en Protecció Civil a les entitats locals. Es tracta d'una 

aposta de la Diputació i d'Interior per dotar les alcaldies i tota l'estructura de les 

entitats locals tarragonines de les eines per a una bona gestió de la protecció civil i 

les emergències. És el segon conveni d'aquestes característiques que se signa i que 

es preveu estendre a les quatre Diputacions. 

INT Reforços per a la campanya forestal 2014. El Govern autoritzarà la contractació 

dels recursos humans necessaris per cobrir un total de 842 llocs de treball. 

L'operatiu d'extinció d'incendis per a la campanya d'estiu s'incrementa amb la 

incorporació de 840 efectius més, 576 dels quals són auxiliars d'ofici forestal AOFS i 

la resta es reparteixen entre conductors, operadors de sala, periodistes, i guaites 

(98), entre altres.  

INT El telèfon d'emergències 112 Catalunya obté tres premis europeus:  premi 

Outstanding Emergency Call Centre i els  premis als ContactCenter Awards 

per l'APP per a persones sordes i pel desenvolupament tecnològic en l'atenció 

al ciutadà, tots ells en reconeixement al bon servei en l'atenció al ciutadà. El 

jurat de l'EENA ha premiat la candidatura catalana, que en el procés final  competia 

amb les candidatures dels telèfons 112 de València, regió de Llombardia i República 

Txeca, basant-se en la qualitat del servei del telèfon únic que integra tots els cossos 

d'emergències a Catalunya, el bon funcionament integrat de les dues sales del 112 i 

els procediments interns que disminueixen les anomenades trucades buides i la 

rapidesa en l'atenció al ciutadà. 

INT Nova Oficina d'Atenció Ciutadana dels Mossos d'Esquadra a Portbou. L'OAC 

suposarà una major presència i proximitat al territori i sobretot una millor atenció a la 
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ciutadania. 

INT El Govern aprova al setembre de 2013 el decret de regulació del Comitè que 

haurà d'elaborar el nou Codi d'Ètica de la Policia de Catalunya. La principal 

tasca del Comitè és contribuir a la millora de la qualitat del servei policial i ser espai 

de reflexió per al debat ètic en el camp de la seguretat pública.  

INT El Govern ha aprovat al febrer de 2014 la compra de 13.500 armilles antibales 

per distribuir-les entre les Mossos fins al 2016. S'han destinat 6,5 milions d'euros 

a satisfer una demanda laboral reclamada des del 2007. Tots els agents de 

seguretat ciutadana, i també els agents de trànsit i aquelles unitats del CME que ho 

requereixin per la tipologia del seu servei, disposaran d'aquesta millora en la seva 

protecció. 

INT Es crea  l'Oficina d'atenció a les famílies de persones desaparegudes. 

Constitueix una iniciativa pionera a l'Estat espanyol, atesa la seva orientació de 

suport integral i el tracte personalitzat i proactiu sobre l'estat i l'evolució de les 

investigacions. La investigació policial de la persona desapareguda és un treball de 

recerca que es fa en coordinació amb la resta de cossos de seguretat. En 

funcionament des de l'abril de 2014. 

INT L'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPCC) de l'Institut de 

Seguretat Pública formen bombers europeus en foc tècnic. L'Escola de 

Bombers ha acollit vint bombers anglesos i danesos per formar-los en la tècnica de 

les cremes prescrites. Els formadors de l'EBPCC han estat bombers de la 

Generalitat, que són un referent per a d'altres cossos de bombers.  

INT Creació d'un nou web d'informació de les platges amb millor servei de 

vigilància. Al web s'informa de la situació d'un total de 236 platges catalanes i es 

mostra en temps real quina bandera oneja en cada moment a cada platja. 

INT Protecció Civil unifica en un sol tràmit l'elaboració per part dels ajuntaments 

dels Plans d'Actuació Municipals de Protecció Civil. Els ajuntaments podran, 

amb una única tramitació administrativa i amb una sola aprovació pel Ple municipal, 

complir amb les seves obligacions respecte l'adaptació de la normativa municipal en 

matèria de protecció civil. 

INT Balanç positiu de la campanya antiincendis de l'estiu 2013 amb pocs focs. 

Només es van cremar 784 ha; la pluja i les baixes temperatures van ajudar a evitar 

força focs. 

INT Balanç molt positiu de funcionament del 112 durant el primer any com a 

telèfon únic d'emergències i continua amb aquesta tendència durant el 2014. 

Des de l'octubre del 2012 al setembre del 2013, el 112 va atendre 2.887.758 

trucades. El juliol va ser el mes amb major nombre de trucades gestionades 

(284.416). S'ha de dir que el 112 Catalunya ha atès més de 245.000 trucades el 
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primer trimestre de l'any 2014, un 2,17% més respecte al mateix període del 2013. 

JUS S'ha signat el Protocol de protecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans 

a Catalunya. Aquest Protocol, signat el mes de setembre de 2013, estableix les 

pautes i mecanismes d'actuació coordinada entre les diferents institucions signants 

per tal de detectar, identificar i donar assistència i protecció a les víctimes de tràfic 

d'éssers humans a Catalunya.   

INT El Departament d'Interior i la Diputació de Lleida han signat un conveni de 

col·laboració en matèria de formació en protecció civil a les entitats locals. 

L'acord permetrà acostar al territori la formació especialitzada en protecció civil a 

càrrecs electes del govern municipal i oposició, tècnics municipals, policies 

municipals, membres de les brigades municipals, agutzils, etc. La intenció del 

Departament és ampliar aquesta col·laboració a les quatre diputacions amb sengles 

convenis. 

INT Interior i el Síndic de l'Aran han signat dos convenis en matèria de protecció 

civil i extinció d'incendis. El conveni de protecció civil regula la col·laboració en 

matèria de planificació, detecció i avisos en situació d'emergència i reforça la 

coordinació entre el CECAT i el Conselh Generau d'Aran, que posarà a disposició 

del consell un tècnic de protecció civil. També s'ha signat la renovació del conveni 

d'extinció d'incendis i salvaments. 

INT Nova aplicació que garanteix l'accés dels sords al 112. El servei serà exclusiu 

per a les persones sordes, que estaran geolocalitzades i funcionarà per 

pictogrames. 

 

Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial amb un 
model sostenible econòmicament 
 

TES Noves Rodalies territorials connecten Reus i Tarragona amb 55 trens diaris. 

Són 55 freqüències al dia amb un tren cada 30 minuts a les hores punta del matí, 

migdia i tarda. I s'ha posat en marxa a més un nou servei entre l'Arboç i Cambrils 

creant d'aquesta manera un nou eix de comunicació entre baix Penedès, Tarragona 

i la Costa Daurada fins ara inexistent. 

TES La Generalitat i Renfe han acordat el nou contracte de servei públic per a la 

gestió de Rodalies i Regionals fins al 2015. El nou contracte de servei públic 

2013-2015 per a la gestió de Rodalies i Regionals suposa un canvi en la relació 

contractual entre la Generalitat, com a administració titular del servei, i l'empresa 

ferroviària que el presta, Renfe Operadora. El document fixa un nou marc 

contractual per millorar la qualitat del servei, amb actuacions per valor de 165 

milions d'euros fins al 2015, preveu la implantació progressiva de serveis de 

Rodalies a Tarragona, Girona i Lleida a partir de gener de 2014 i inclou la possibilitat 

de penalitzacions o la revocació anticipada, total o per línies, en cas 
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d'incompliments. 

TES Nous serveis de bus per connectar el centre de Figueres amb l'estació del TAV 

de Figueres-Vilafant (Alt Empordà). Amb l'objectiu de facilitar l'accés en transport 

públic a aquesta estació de tren des del nucli urbà de Figueres, s'han posat en 

marxa 21 expedicions diàries, 11 d'anada i 10 de tornada, en coordinació horària 

amb les sortides i arribades dels trens en direcció a Barcelona i París. 

TES Nou servei de Rodalies a Girona amb connexió directa entre Figueres, Girona, 

Blanes i Mataró. La nova línia RG1 connectarà des del 24 de març de 2014 sense 

necessitat de transbord les comarques del maresme, la Selva, el Gironès i l'Alt 

Empordà. Les principals estacions de la línia passaran a tenir 60 freqüències diàries. 

TES Quatre nous trens semidirectes milloren el servei entre Tortosa i Barcelona. 

Redueixen fins a 23 minuts el temps de trajecte. 

TES Sis nous trens semidirectes uneixen Manresa amb Barcelona en menys d'una 

hora (Bages). S'impanten tres nous serveis semidirectes per sentit que reduiran el 

temps del viatge entre 10 i 15 minuts. Faran només tres parades intermèdies entre 

les dues ciutats. Les noves comunicacions es faran amb els nous trens Civia, amb 

capacitat per a gairebé un miler de passatgers 

TES S'ha iniciat la redacció del Pla de millora del transport públic a les Terres de 

l'Ebre. Aquest pla, iniciat el gener de 2013, proposarà les diferents actuacions que 

cal dur a terme per tal de millorar les connexions viàries i ferroviàries a la zona, com 

millores en els horaris, la freqüència i la qualitat del servei de transport públic. 

TES S'ha presentat l'Estudi de millora del transport públic a la Costa Brava (Selva, 

Baix Empordà i Alt Empordà). L'estudi preveu la potenciació de les comunicacions 

costaneres i la millora del sistema tarifari. Entre les mesures presentades, 

destaquen els autobusos directes a l'aeroport de Girona des dels municipis de la 

costa de l'Empordà, la comunicació amb els serveis ferroviaris d'alta velocitat a 

l'estació de Figueres-Vilafant i les comunicacions amb Girona i Barcelona. 

TES S'ha presentat el Pla de millora del transport públic a la comarca del Pallars 

Sobirà. El Pla presentat preveu la creació d'un nou abonament per millorar les 

connexions dels Pallars amb Barcelona a meitat de preu; es tracta d'una targeta 

sense contacte i recarregable que permet fer 10 desplaçaments en 120 dies.  

TES Finalitza la perforació del segon túnel del perllongament d'FGC a Sabadell 

(Vallès Occidental). La màquina ha excavat 2,9 quilòmetres de túnel, des del Parc 

del Nord fins a Sabadell Estació, mentre paral·lelament, continuen els treballs a les 

estacions. Es preveu que el nou tram de la línia, que tindrà 4,4 quilòmetres de 

longitud i comptarà amb quatre estacions noves, entri en servei el 2016. Les obres 

tenen un pressupost d'uns 430 milions d'euros. 
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TES La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han acordat la urbanització de la 

plaça Sanllehy, afectada per les obres de l'L9 (Barcelonès). Ambdues 

administracions han acordat la retirada de la grua d'obres i la redacció i execució 

d'un projecte per a la cobertura del pou i la urbanització de la zona per a minimitzar 

molèsties i millorar la mobilitat de vianants i vehicles, amb un pressupost de 2,5 

milions d'euros. 

TES Nou bus gratuït des de Tortosa i Amposta per connectar amb la línia d'autobús 

que va a Barcelona (Baix Ebre i Montsià). El Departament de Territori i 

Sostenibilitat, els ajuntaments d'Amposta i Tortosa i l'empresa Hife, que explota les 

concessions urbanes i la línia regular amb origen i destinació a Barcelona, han 

arribat a un acord per oferir transport gratuït de les línies urbanes de Tortosa i les 

línies urbanes d'Amposta per connectar amb el bus que va o torna de Barcelona. 

TES El Departament i Renfe han posat en servei el tren turístic Sunrail a l'Alt 

Empordà. El tren turístic Sunrail neix de l'acord del Pla d'acció entre Renfe i la 

Generalitat per reforçar els serveis entre les principals ciutats de l'Alt Empordà 

durant la temporada estival. Amb aquest reforç especial es pretén millorar les 

connexions entre les destinacions culturals i de platja de les localitats de Figueres, 

Vilajuïga, Llançà, Colera i Portbou. El bitllet Sunrail inclou el bitllet d'anada i tornada 

en un dia per 3 euros amb un descompte de més del 50%. 

TES S'han millorat les comunicacions amb transport públic entre Figueres i l'àrea 

de La Jonquera (Alt Empordà). El nou servei, prestat per l'empresa figuerenca 

David i Manel SL, incrementarà l'oferta de transport públic entre Figueres i la 

Jonquera. Amb una parada al nou centre comercial de La Jonquera, les expedicions 

continuaran fins al centre del municipi i algunes arribaran fins a Agullana i 

Cantallops. 

TES S'han posat en marxa diverses línies de la xarxa expres.cat. Corresponen a les 

línies Tarragona-Torredembarra-El Vendrell, Valls-Tarragona, Olot-Girona i Corbera, 

Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, Ripollet, municipis de la Vall de Tenes, Igualada i 

Vilafranca, totes elles amb Barcelona. 

TES Temporada 2013 del Tren dels Llacs (Segrià, Noguera i Pallars Jussà). La 

Direcció General de Turisme de la Generalitat, FGC, l'ATM de l'Àrea de Lleida i la 

Diputació de Lleida han impulsat la prestació del servei del tren turístic el 2013, que 

ja és la 5a temporada que funciona. Aquest tren històric ha ofert 23 circulacions, 

amb un cost previst de 170.000 euros, finançats per la Generalitat (50%), la 

Diputació (37,5%) i l'ATM (12,5%). 

TES Nou Pla de dinamització econòmica per a les estacions de la línia de tren de la 

Pobla. Es trauran a concurs la concessió de diferents edificis que hi ha actualment 

en desús en algunes estacions per tal que es puguin reformar i obrir-hi negocis 

vinculats amb l'activitat turística. 
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TES "On anem ?" Nova oferta per al lleure que destaca els punts d'interès turístic 

de la xarxa de Ferrocarrils. Aquest nou producte forma part del pla estratègic que 

està duent a terme FGC amb entitats i ajuntaments de la seva àrea d'influència, 

establint convenis i acords comercials per tal de crear vincles informatius i, si 

s'escau, bitllets combinats. 

TES Acord per a la unificació del transport públic a la conurbació de Granollers 

(Vallès Oriental). El conveni, signat el febrer de 2013, entre el Departament, els 

ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del 

Vallès, l'ATM de Barcelona, i l'empresa Sagalés preveu la prestació conjunta del 

servei urbà de Granollers amb els serveis interurbans a les Franqueses del Vallès, 

Canovelles i la Roca del Vallès de forma que es pugui millorar el servei amb una 

explotació integrada dels serveis, tot mantenint les aportacions econòmiques que 

cadascun d'ells estan realitzant. 

  



 

94 

 

Eix 3 . Transició nacional i dret a decidir 

Impulsar les accions necessàries per fer efectiva una consulta al poble de Catalunya 
per a que pugui decidir el seu futur col·lectiu 
 

PRE El president Mas anuncia l'acord entre CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP sobre la 

pregunta de la consulta al poble de Catalunya a decidir el seu futur i la data en 

què s'ha de celebrar. La consulta es convoca pel 9 de novembre de 2014 i tindrà 

una pregunta amb dos apartats: "Vol que Catalunya esdevingui un Estat" i, en cas 

de resposta afirmativa, "Vol que aquest Estat sigui independent?".  

PRE El Parlament aprova la 'Declaració de sobirania i del dret a decidir'. La 

Declaració proclama que 'el poble de Catalunya té, per raons de legitimitat 

democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà'. L'acord es basa en els 

principis de Sobirania, Legitimitat democràtica, Transparència, Diàleg, Cohesió 

social, Europeisme, Legalitat, Paper principal del Parlament i Participació. La voten a 

favor CiU, ERC, ICV-EUiA i 1 diputat de la CUP (85 vots), en contra PP, PSC i C's 

(41 vots), amb 2 abstencions. 5 diputats del PSC no participen a la votació. 

PRE El Govern ofereix suport al Parlament de Catalunya en la defensa jurídica de la 

Declaració de sobirania. Aprova un acord on deixa clar que la Declaració de 

sobirania és una expressió de la llibertat política que el Parlament exerceix en el 

marc del caràcter democràtic i plural del sistema polític i institucional vigent.  

PRE El Ple del Parlament acorda demanar al Congrés dels Diputats la delegació a la 

Generalitat de la competència per convocar el referèndum. El Ple ha aprovat el 

dia 16 de gener presentar al Congrés dels Diputats la proposició de llei orgànica de 

delegació a la Generalitat de la competència per autoritzar, convocar i celebrar un 

referèndum sobre el futur polític de Catalunya, amb 87 vots a favor, 43 en contra i 3 

abstencions. Acabat el Ple, la presidenta de Cambra ha enviat al president del 

Congrés la proposició de llei orgànica.  

PRE El Parlament aprova la 'Resolució sobre la iniciació d'un diàleg amb el Govern 

de l'Estat per a fer possible la celebració d'una consulta sobre el futur de 

Catalunya sobre el dret a decidir' el 13 de març de 2013. S'insta el Govern de la 

Generalitat a "iniciar un diàleg amb el Govern de l'Estat per tal de possibilitar la 

celebració d'una consulta a la ciutadania catalana per decidir sobre el seu futur". 

Han votat a favor els diputats de CiU, ERC, PSC i ICV-EUiA (104 vots), en contra els 

diputats del PPC i C's (27 vots ) i els 3 diputats de la CUP s'han abstingut. És el 

segon cop en aquesta legislatura que el Parlament vota una resolució pel dret de 

decidir. 

PRE El president explica als primers ministres europeus i als responsables 

d'Exteriors de 45 països del món el procés obert sobre el futur de Catalunya. 

S'ha adreçat per carta als mandataris de la Unió Europea per fer-los partícips de 

l'ampli suport polític i popular que hi ha a Catalunya per celebrar una consulta sobre 
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el seu futur. El Govern ha enviat també un memoràndum als responsables 

d'Exteriors informant-los sobre la data de la consulta i els arguments polítics que 

l'avalen. 

PRE Creada la Comissió parlamentària pel Dret a Decidir. Proposada conjuntament 

per CiU, ERC, el PSC, ICV-EUiA i la CUP (106 vots), té per objectiu estudiar i 

impulsar les iniciatives polítiques i legislatives que hauria d'adoptar el Parlament i 

analitzar totes les alternatives per poder fer efectiu el dret de decidir. 

PRE Pacte Nacional pel Dret a Decidir (PNDD). El president Mas va encapçalar la 

reunió constituent que va tenir lloc al Parlament. El Pacte aplega la majoria dels 

grups parlamentaris i una quarantena d'entitats i associacions diverses. El Govern 

s'ha compromès a facilitar la màxima informació i posar a disposició de les forces 

parlamentàries la feina que fa el Consell Assessor per a la Transició Nacional, i que 

afegeixi a la seva tasca els informes i estudis dels partits que així ho sol·licitin.  

L'expresident del Parlament Joan Rigol va lliurar la proposta de Manifest pel Dret a 

Decidir. El text respon a l'encàrrec del president de trobar "un punt transversal i 

comú entorn al dret a decidir" entre els participants a la reunió constituent del Pacte. 

A la segona reunió es va aprovar el document "Criteris i suggeriments per a les 

iniciatives al voltant del Pacte Nacional pel Dret a Decidir". En el decurs de la tercera 

reunió del Pacte, el president Mas ha comunicat als assistents que a la reunió del 30 

de juliol de 2014 amb el president Rajoy plantejarà el tema de la consulta i els 

problemes socials i institucionals de Catalunya. El Pacte Nacional pel Dret a Decidir 

ha rebut més de 3.000 adhesions d'institucions públiques, partits, sindicats, 

empreses i entitats diverses.  

PRE El Govern ha elaborat el document 'Estrechar lazos en libertad' amb l'objectiu 

de posar "criteris de racionalitat" en el debat sobre el dret a decidir. Amb 

aquest memoràndum respon l'informe que el ministre García Margallo va enviar als 

representants diplomàtics amb arguments del Govern espanyol sobre el procés 

sobiranista.  

PRE Celebració d'una jornada de debat sobre el dret a decidir organitzada pel 

DIPLOCAT i Sciences Po Toulouse. El conseller de la Presidència ha pronunciat la 

conferència inaugural a Tolosa de Llenguadoc, davant de polítics, acadèmics i 

societat civil d'ambdós costats dels Pirineus. El conseller ha defensat la legitimitat de 

l'aspiració de Catalunya per ser un país "amb millors eines per garantir el progrés 

econòmic i social de Catalunya i també per tenir una millor relació amb Espanya". 

PRE El Govern acorda emprendre accions legals i polítiques per aturar la incitació a 

l'odi en la difusió de determinats continguts, a partir de l'informe rebut del 

CAC. El Govern va encarregar al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) un 

dictamen sobre l'analogia que fan alguns mitjans de comunicació entre sobiranisme i 

totalitarisme, en concret demanant-li que analitzés "la difusió de continguts on es 

comparen plantejaments democràtics amb moviments totalitaris o es fa apologia 

directa o indirecta de l'ús de la violència davant d'aquests plantejaments". El CAC 
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conclou que els fragments emesos analitzats constitueixen una infracció molt greu, 

atès que de forma manifesta fomenten l'odi, el menyspreu o la discriminació per 

motius de nacionalitat o opinió. El Govern emprendrà mesures legals per la via civil i 

penal, i posarà en coneixement del Govern espanyol i de les institucions europees 

les conclusions de l'informe. 

 

Crear i desenvolupar les eines necessàries per a la realització de la consulta 
 

PRE El Govern analitza l'informe sobre la sentència del Tribunal Constitucional (TC) 

i constata que la consulta pel dret a decidir té marge legal. El document destaca 

la "inconsistència" i "els esforços argumentals febles i contradictoris" de la sentència 

del TC per atribuir caràcter jurídic a la Resolució del Parlament. La sentència del TC 

no atén totes les pretensions del Govern espanyol, que aspirava a la declaració 

d'inconstitucionalitat de tota la Resolució. El TC declara que "entre les activitats de 

preparació incloses en l'exercici del dret a decidir s'hi poden incloure qualsevol mena 

de referèndum o consulta adreçada a conèixer la voluntat dels ciutadans sobre el 

futur polític de Catalunya", sempre que "no es configuri com un referèndum 

d'autodeterminació".  

GRI Reforç de les àrees d'autogovern, processos electorals i consultes populars 

amb la reestructuració del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals. Creació de l'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern. La 

nova estructura optimitza recursos i suposarà un estalvi de 111.549,76 euros anuals. 

GRI Estudis i treballs per tenir disponibles els instruments necessaris per 

assegurar la correcta celebració d'una consulta popular. Treballs tècnics per 

millorar les eines administratives i electròniques necessàries pel dispositiu consultiu. 

En el marc de la visita oficial al Quebec, es van realitzar contactes amb acadèmics, 

gestors governamentals i proveïdors tecnològics de les províncies d'Ontario i del 

Quebec amb la finalitat d'optimitzar la planificació i l'execució de l'operatiu de la 

consulta de 2014. 

PRE Un Informe de l'Institut d'Estudis Autonòmics aporta les vies legals per 

possibilitar la realització de la consulta. L'informe estableix cinc vies per convocar 

"amb tota legitimitat jurídica" una consulta sobiranista a Catalunya. 

 

Avançar en la construcció de les estructures d'Estat 
 

PRE El Govern crea el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN). L'òrgan 

ha d'assessorar l'Executiu en el procés de la consulta i en la identificació i l'impuls 

d'estructures. Està format per 14 persones de reconegut prestigi, que no percebran 

cap retribució, i presidit per Carles Viver Pi-Sunyer. La tasca del Consell s'ha 

comunicat a través d'informes i el seu pla de treball s'ha enfocat en quatre Eixos 
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diferenciats: Estructures d'estat, Processos, Àmbit Econòmic i Qüestions 

específiques. S'han elaborat un total de 18 informes, que conformaran el Llibre 

Blanc de la Transició Nacional. 

PRE El Consell Assessor per a la Transició Nacional ha lliurat al Govern els 

informes: "La consulta sobre el futur polític de Catalunya", "L'Administració 

Tributària de Catalunya", "Les relacions de cooperació entre Catalunya i l'Estat 

espanyol", "Internacionalització de la consulta i del procés d'autodeterminació 

de Catalunya", i "Les tecnologies de la informació i de la comunicació a 

Catalunya". "L'Administració Tributària de Catalunya": recomana desenvolupar el 

màxim l'agència tributària catalana que ja existeix des del 2007, obtenir la màxima 

informació disponible dels contribuents i anar preparant la legislació necessària per 

establir el futur sistema tributari; "Les relacions de cooperació entre Catalunya i 

l'Estat espanyol":  subratlla que el procés de transició nacional "no té per finalitat la 

ruptura i l'aïllament de Catalunya respecte a Espanya" perquè parteix de la idea que 

"són molts els vincles individuals, afectius, culturals, històrics i econòmics entre les 

dues parts" i cal millorar la qualitat d'aquestes relacions sobre "els principis d'igualtat 

i respecte mutu"; "Internacionalització de la consulta i del procés d'autodeterminació 

de Catalunya": ofereix arguments per "justificar i legitimar la consulta davant dels 

actors internacionals, estats i mitjans internacionals"; i "Les tecnologies de la 

informació i de la comunicació a Catalunya": analitza el paper de les comunicacions 

2.0 a través de les xarxes socials al llarg del procés de transició nacional, i els 

passos que caldria seguir per transferir la titularitat de l'Estat a la Generalitat per 

"ingressar en les organitzacions internacionals que existeixen en aquests àmbits". 

PRE El Govern ha rebut l'informe del CATN "Les vies d'integració de Catalunya a la 

Unió Europea". L'informe destaca que la permanència de Catalunya a la UE està 

gairebé garantida, tot i que s'hagi de passar per un temps de transició. 

PRE El Govern ha rebut quatre nous informes del Consell Assessor per a la 

Transició Nacional: "La distribució d'actius i passius", "Política monetària 

(euro), Banc Central i supervisió del sistema financer", "L'abastament d'aigua i 

d'energia",  i "El procés constituent". "La distribució d'actius i passius" identifica 

els béns i drets, deutes i obligacions de l'Estat espanyol que s'haurien de transferir a 

un futur Estat català; "Política monetària (euro), Banc Central i supervisió del 

sistema financer" assenyala que el que seria més beneficiós per Catalunya és 

continuar utilitzant l'euro"; "L'abastament d'aigua i d'energia" conclou que Catalunya 

no tindria dificultats d'abastament renovant els actuals contractes de 

subministrament; i  "El procés constituent" analitza el procés constituent de 

Catalunya, entès com el procés que caldria obrir en cas de constituir-se en un estat 

propi i independent. 

PRE El Consell Assessor per a la Transició Nacional ha completat la seva tasca i ha 

entregat una darrera remesa de vuit informes al Govern. Els divuit informes 

que el CATN ha lliurat a l'executiu català conformaran el llibre blanc de la 

Transició Nacional. Els informes lliurats són: "Les relacions comercials entre 
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Catalunya i Espanya" que posa en relleu la diversificació de les exportacions 

catalanes i dibuixa diversos escenaris de futur; "Autoritats reguladores i de la 

competència i estructures administratives exigides per la Unió Europea", que estudia 

si en una Catalunya independent es compliria ja el Dret Europeu en diferents 

matèries; "La integració a la comunitat internacional", que analitza els reptes i 

estratègies en el procés de reconeixement i integració en la comunitat internacional 

d'un eventual estat català independent; "El poder judicial i l'Administració de 

justícia"; "La seguretat social catalana", que aborda una qüestió especialment 

sensible: el del cobrament de les pensions i altres prestacions de la Seguretat 

Social; "La successió d'ordenaments i administracions", que dóna resposta a dues 

qüestions: la successió d'ordenaments i la successió d'Administracions entre l'Estat 

predecessor i l'Estat successor; "La seguretat interna i internacional de Catalunya", 

que analitza les principals estratègies i actuacions que hauria de realitzar un 

eventual Estat català independent a l'hora de garantir la seva seguretat interna i 

internacional; i "La viabilitat fiscal i financera d'una Catalunya independent", que  

conclou que, a més de representar la desaparició del dèficit fiscal (un 8% del PIB 

català de mitjana i uns 16.000 milions d'euros), aportaria un clar benefici per a la 

Generalitat al poder disposar d'uns recursos de més cada any (guany fiscal) a 

l'entorn d'un 6% del PIB català que podria tenir un efecte multiplicador rellevant 

sobre l'economia catalana. 

PRE El Govern s'ha reunit amb les forces parlamentàries per traslladar-los el 

contingut de la reunió amb representants del Govern de l'Estat sobre 

l'eliminació d'un dels múltiplex de Televisió de Catalunya. El secretari de 

Comunicació ha explicat les alternatives amb què el Govern català està treballant i 

que vol plantejar. Ha reiterat que es tracta d'una decisió política emmascarada en 

criteris tècnics. S'ha format un front comú entre CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA i CUP al 

Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. 

PRE S'ha celebrat l'acte central commemoratiu del Centenari de la Mancomunitat de 

Catalunya (1914-2014). Ha tingut lloc al Palau de la Generalitat el dia 6 d'abril, en 

què s'esqueia el Centenari exacte de la seva constitució. Han intervingut a l'acte el 

president Mas, els presidents de les quatre diputacions catalanes i el coordinador 

del Centenari. Hi han assistit prop de 300 persones amb una àmplia representació 

del món local.   

ECO L'Agència Tributària de Catalunya ha posat en funcionament la nova oficina 

virtual que aglutina totes les funcions tributàries. L'objectiu és millorar el servei 

al contribuent i oferir nous serveis com és el pagament telemàtic de l'impost 

d'estades en establiments turístics. Fins ara, ja es podia tramitar el pagament de 

l'Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en els propers 

mesos, també es podrà fer amb la tributació sobre el joc i amb l'Impost sobre 

successions i donacions.  

ECO Comença el lliurament voluntari de la informació fiscal de l'IRPF a l'Agència 

Tributària de Catalunya (ATC). Els ciutadans amb residència fiscal a Catalunya 
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poden lliurar les seves dades a través d'Internet o bé, a partir del 26 de maig, també 

presencialment a qualsevol de les oficines habilitades de la xarxa Tributs de 

Catalunya. El lliurament de la declaració de la renda no implica la seva presentació 

oficial, que s'ha de fer obligatòriament, i amb caràcter previ, a l'Agència Estatal 

d'Administració Tributària (AEAT).  

ECO Tramitació de la futura llei que ordenarà el personal funcionari de l'ATC. El 

Govern ha aprovat la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei sobre l'ordenació 

de cossos i escales d'adscripció exclusiva de l'ATC, mitjançant la qual es vol regular 

el règim del personal, modificant i adaptant les seves funcions, els sistemes 

d'integració, la selecció i provisió, la carrera administrativa, el règim 

d'incompatibilitats, el règim de dedicació i el règim transitori.  

ECO L'Agència Tributària de Catalunya ha convocat 24 places per crear el primer 

cos tècnic de gestors tributaris de Catalunya. Amb la creació d'aquest cos, 

prevista a la Llei d'acompanyament dels Pressupostos 2014, s'amplia l'estructura de 

l'ATC i se la dota de l'equip humà necessari per dur a terme la recaptació executiva 

dels tributs propis i cedits. Així mateix, els nous tècnics també s'encarregaran de 

dissenyar el desenvolupament de la futura agència tributària catalana. El concurs -

iniciat a l'abril del 2014- s'obre a funcionaris de la Generalitat i d'altres 

administracions públiques amb experiència en matèria tributària. 

JUS El Govern continua la tasca d'harmonització i codificació del dret civil català. 

S'ha iniciat la tramitació parlamentària del Projecte de llei de modificació dels llibres 

primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya, i de la modificació de la Llei 

10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a 

successions, el qual té per objecte la primera harmonització dels diferents llibres del 

Codi civil. També s'ha iniciat la tramitació parlamentària de Projecte de llei de 

modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu al drets reals. S'inicia 

la tramitació de l'Avantprojecte de Llei del Llibre VI del Codi civil de Catalunya, 

relatiu a obligacions i contractes. 

ECO L'ICF està treballant per tal d'adaptar, adequar i homologar la seva operativa, 

procediments, normativa i governança per tal de poder operar com a Entitat de 

Crèdit en el marc de la Unió Bancària Europea. D'aquesta manera podrà 

consolidar i potenciar el seu paper com a instrument de suport al teixit empresarial i 

a l'economia productiva.  

ECO Creació de la Secretaria d'Hisenda per desplegar l'Administració tributària de 

Catalunya. La nova secretaria neix per reforçar les estructures de la hisenda de la 

Generalitat i portar a terme el desenvolupament de l'Administració tributària de 

Catalunya. És per això que assumeix l'Agència Tributària de Catalunya com a òrgan 

encarregat de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació dels tributs propis 

de la Generalitat i dels tributs estatals cedits.  

ECO Aprovació del Programa per a la definició i l'assessorament de la 
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implementació d'un nou model d'Administració Tributària de Catalunya. El 

programa s'emmarca en el mandat del Parlament d'aprofundir en el 

desenvolupament de les estructures d'estat bàsiques. En aquest sentit, suposa un 

nou impuls al disseny d'una Agència Tributària pròpia, que permeti la gestió, 

liquidació, recaptació, inspecció i revisió de tots els impostos i altres tributs que 

s'apliquen a Catalunya.  

CLT Decret que regula el registre d'entitats que gestionen els drets de propietat 

intel·lectual, pas previ a la creació d'una societat de drets d'autor catalana. 

Amb la creació del registre el febrer de 2013, el Govern dóna compliment a l'Estatut 

d'Autonomia de Catalunya i respon al compromís amb el sector cultural del país. 

PRE El Govern demana la recusació del president del Tribunal Constitucional en 

diversos recursos d'inconstitucionalitat. Es considera que la seva militància 

reconeguda en el PP l'impedeix d'actuar amb imparcialitat.  

ECO Posada en marxa de "Tributs de Catalunya". La xarxa d'oficines de Tributs de 

Catalunya ha començat a desplegar-se el primer trimestre de 2014 per tot el territori 

català, amb l'objectiu d'oferir un servei de finestreta única pel que fa als tributs  -

propis i cedits per l'Estat- gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), 

així com els tributs d'àmbit local que gestionen les diputacions. Tributs de Catalunya 

neix amb un potencial de 1.399 empleats públics i amb una xarxa de 152 oficines 

tributàries, tot i que de moment n'hi ha 90 d'interconnectades.  

JUS Aprovació de la Memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de l'Acadèmia de 

Catalunya. Amb la creació de l'Acadèmia de Catalunya es dotarà el sistema 

acadèmic català d'una estructura d'estat similar a la d'altres països. Serà un ens que 

garantirà la cooperació entre els instituts i acadèmies del país en matèries com 

l'R+D, la indústria del coneixement i la cultura. Es pretén que l'Acadèmia sigui un 

referent del sud d'Europa en prestigi i serveis acadèmics. 
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Eix 4 . Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques 

Garantir la progressivitat dels ajustos i la sostenibilitat del pressupost de la 
Generalitat amb el compromís de difusió i transparència en cada moment 
 

ECO Aprovació dels pressupostos 2014, mantenint la despesa departamental i 

dedicant el 71% dels recursos a la despesa social. El Parlament aprova els 

Pressupostos de la Generalitat per al 2014, així com la seva llei d'acompanyament. 

Els pressupostos del 2014 situen la despesa departamental en 20.295 milions 

d'euros, un 0,2% més que l'exercici anterior. Dues de les principals prioritats són el 

manteniment de la capacitat de despesa dels departaments i també l'èmfasi en les 

polítiques socials, que concentren el 71,1% dels recursos previstos; aquest 

percentatge arriba fins al 80,9% si es tenen en compte tots els recursos destinats a 

finançar serveis bàsics (incloent-hi els departaments d'Interior i de Justícia). La 

decisió de no ajustar la despesa departamental obliga al Govern a incrementar els 

ingressos (mitjançant impostos i venda de patrimoni i concessions), per així reduir el 

dèficit fins a l'objectiu del -1% fixat per l'Estat.  

ECO Aprovació de diverses mesures fiscals i de despesa des de l'inici de 

legislatura. Repetició de les mesures d'ajust en l'àmbit de les despeses de 

personal: reducció d'una paga extraordinària i paga addicional de complement 

específic o equivalent; increment del tipus de gravamen en l'impost sobre el 

patrimoni; implementació de noves figures tributàries com l'impost sobre els dipòsits 

en les entitats de crèdit, els tres impostos mediambientals, l'impost sobre els 

habitatges buits o l'impost als operadors de comunicacions electròniques.  

 

Realitzar una gestió innovadora i més eficient del patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya que permeti una aportació positiva a les finances de la Generalitat per una 
dobla via: generació d'ingressos extraordinaris i reducció dels costos ordinaris de 
gestió 
 

ECO Execució del "Pla de racionalització i optimització d'espais de la Generalitat de 

Catalunya". Aquest Pla transversal s'aplicarà a tots els edificis administratius 

(oficines) de la Generalitat i del seu Sector Públic amb un doble objectiu: reduir la 

despesa immobiliària a partir de la racionalització i de l'optimització dels espais de 

treball i generar ingressos extraordinaris amb l'alienació d'immobles de propietat. 

Així, s'aniran reubicant progressivament els diferents espais d'oficines a Barcelona, 

que es troben majoritàriament al centre, concentrant-los en nous edificis més grans, 

eficients i funcionals, en zones amb lloguers més competitius. En aquest sentit, s'ha 

convocat un concurs públic per arrendar un nou edifici a Barcelona, amb una 

superfície mínima d'entre 20.000 i 35.000m2, on concentrar diverses dependències 

administratives. 

ECO Creació i impuls d'un nou sorteig per a les festes de Nadal: la Grossa de Cap 

d'Any. El primer sorteig de la Grossa de cap d'Any ha venut 25,3 milions d'euros (el 
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84,2% dels bitllets emesos), ha destinat a premis 15,7 milions (el 62% de les 

vendes) i ha permès destinar 5,8 milions de beneficis al Departament de Benestar 

Social i Família. El sorteig de 2014 augmenta la tirada fins als 50 milions d'euros (un 

40% més que l'any passat), ha creat dos nous premis i repartirà fins a 35 milions en 

premis. 

ECO Aprovació del Decret Llei de modificació de la Llei de creació de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB), per poder assolir un acord amb l'AMB per 

crear un nou model de sanejament d'aigües residuals. El Govern ha aprovat un 

nou model per l'exercici de competències en l'àmbit de sanejament d'aigües 

residuals amb l'AMB, basat en la proximitat i el reforç de les competències de les 

administracions locals. L'acord preveu l'aportació de 800 milions d'euros a la 

Generalitat com a compensació per les infraestructures de sanejament realitzades 

fins al moment, i la cessió d'un percentatge del cànon de l'aigua a l'AMB durant un 

període màxim de 30 anys per al manteniment i operació dels sistemes de 

sanejament. Aquest ingrés permetrà reduir part del dèficit públic, així com 

reestructurar l'endeutament de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i avançar tres 

anys, a partir del 2015, l'execució del seu pla d'inversions, valorat en 600 milions 

d'euros. 

ECO Es convoca la venda de la Casa Burés, mitjançant tercera i quarta subhasta 

pública. L'immoble es licita per un preu mínim de 20.872.708 d'euros en la tercera 

subhasta i de 18.785.437 euros en la quarta. Un cop s'hagi venut, es liquidarà 

anticipadament el cens emfitèutic que grava l'immoble. 

TES Bona gestió d'FGC els anys 2012 i 2013: l'índex de cobertura de Ferrocarrils de 

la Generalitat va assolir un rècord històric del 89,32% el 2012 que ha estat 

superat pel 90,49 el 2013. Aquest índex descriu quina part dels ingressos cobreix 

les despeses d'explotació i ha permès reduir les aportacions de les administracions 

durant aquests dos anys. L'índex de cobertura d'FGC se situa entre els millors en el 

sector del transport. La reducció de despeses no ha afectat la prestació del servei, 

que ha mantingut uns elevats nivells de valoració 

ECO Aprovació del projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989 sobre centres 

recreatius turístics (CRT), i d'establiment de normes en matèria de tributació, 

comerç i joc. El Parlament ha aprovat aquesta modificació normativa, que permetrà 

desenvolupar activitats de joc en el CRT i pot comportar la creació en aquests 

centres de fins a 6 casinos de joc. Posteriorment, el Govern ha iniciat el concurs 

públic per atorgar fins a sis llicències per a la instal·lació i l'explotació de casinos de 

joc en el CRT. 

ECO Aprovació de diverses normes sobre el joc. El Govern ha aprovat el Decret 

27/2014 del Reglament d'apostes, que regula les apostes presencials a Catalunya. 

En els mesos anteriors, el Govern ha aprovat la modificació del Reglament de 

casinos de joc, el Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos i 

un nou reglament per regular el pagament dels tributs sobre el joc, així com el 
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Reglament de la loteria passiva, organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de 

Jocs i Apostes de la Generalitat (EAJA), que ha permès crear la Grossa de Cap 

d'Any. 

ECO Realització d'estalvis mitjançant la compra centralitzada i gestió eficient i ús 

òptim dels edificis administratius, els vehicles de representació i la 

contractació d'assegurances. Estalvi en lloguer d'immobles (l'any 2013 s'han 

alliberat aproximadament 38.000 m2 de superfície llogada i s'han estalviat 11 milions 

en arrendaments); potenciació de la compra centralitzada (energia elèctrica, gas 

natural i propà, papereria, missatgeria, vehicles...); reducció del nombre de vehicles 

de representació (15% en relació al 2010, així com reducció en un 15% de la 

quantitat consignada pel 2013 respecte el pressupost 2012); i pòlisses 

d'assegurances globals per a tota la Generalitat i serveis de mediació: (reducció en 

un 21,14% dels costos gràcies a una nova licitació). D'altra banda, el Govern ha 

aprovat el projecte de Llei de mesures fiscals i financeres per al 2014, en què es 

preveu la creació de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya i 

s'estableix un termini màxim d'un any per al seu desplegament reglamentari.   

ECO Venda d'immobles per 532,6 milions d'euros. Des de l'any 2012 la Generalitat ha 

venut un total de 34 edificis, tots a la ciutat de Barcelona, per un import total de 

532,6 milions d'euros. Aquesta política de venda i posterior arrendament d'immobles 

ha suposat per a les arques de l'Administració un estalvi de 33,2 milions d'euros 

anuals en concepte de quotes de cens i despeses de manteniment. 

ECO El Govern ha obtingut 2,8 milions d'euros des de principis d'any amb la venda 

de 25 immobles procedents d'herències intestades. A finals del 2014 es 

procedirà a distribuir els fons entre les entitats d'assistència social i institucions 

culturals. Més de la meitat dels ingressos del darrer lustre s'ha aconseguit durant els 

últims 18 mesos.  La Generalitat ha adjudicat tres lots en la subhasta dels immobles 

procedents de l'herència intestada dels germans Anlló. Dels vuit lots que s'han posat 

a la venda, se n'han venut tres (l'Hotel Rex I i Les Noies, l'Hostal Montserrat i un 

habitatge) per un import total de 867.061 euros, que es destinaran a entitats socials 

o culturals sense ànim de lucre. Els hotels que han quedat deserts es vendran 

directament pel preu de sortida de la segona subhasta i amb les mateixes 

condicions.   

 

Racionalitzar el sector públic instrumental de la Generalitat de Catalunya amb 
l'objectiu d'incrementar l'eficiència i l'eficàcia en la provisió de serveis públics, i 
garantir la sostenibilitat de les finances públiques 
 

ECO Economia suprimeix ICF Holding per simplificar l'estructura del Grup ICF. Les 

seves funcions (gestió de capital risc) passaran a ser assumides per l'ICF. 

CLT El Govern ha aprovat l'adaptació dels Estatuts del Consell Nacional de la 

Cultura i de les Arts (CoNCA) a les lleis de racionalització del sector públic. 
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Arran de l'aprovació de la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del 

sector públic per agilitar l'activitat administrativa, el CoNCA té com a funció principal 

vetllar i avaluar el suport i la promoció de la creació artística que es realitza des del 

Govern i assumeix noves funcions de control de les línies d'actuació i de suport als 

creadors. 

GRI El Govern aprova el Decret llei de mesures de racionalització i simplificació de 

l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que permetrà 

complir, un any abans del previst, el compromís de reducció del sector públic 

en un 25%. Les mesures del nou decret refermen el compromís assumit pel Govern 

en matèria de racionalització del sector públic. Comunicació al Govern de 8 de juliol 

de 2014 de l'acompliment de l'objectiu del Govern de reduir en un 25% les entitats 

majoritàries de l'Administració de la Generalitat a 31 de desembre de 2013, respecte 

de les existents a 1 de gener de 2011.  Passant de 273 entitats censades al gener 

de 2011 a 203 al gener de 2014. 

PRE El Govern autoritza la fusió d'organismes públics. Es tracta de TVC i Catalunya 

Ràdio en una única societat anònima i del Consorci del Circuit de Catalunya i 

Circuits de Catalunya S.L. en una sola entitat. La mesura respon a la política de 

racionalització i simplificació de les estructures del sector públic. En el primer cas a 

més té per objectiu garantir la viabilitat i la sostenibilitat del servei públic de 

comunicació que ofereix la CCMA. 

 

Avançar en el compliment del principi d'estabilitat pressupostària sens perjudici de 
dur a terme les actuacions necessàries per a un repartiment just del dèficit i sol·licitar 
a la Unió Europea i a l'Estat un repartiment equitatiu dels ajustos d'acord amb el 
repartiment dels esforços competencials 
 

ECO El Govern assoleix l'any 2013 un dèficit de l'1,96% del PIB, en línia amb el ritme 

de consolidació fiscal que recomana la UE. Durant els anys 2011, 2012 i 2013 

Catalunya ha reduït el seu dèficit a menys de la meitat, del 4,59% a l'1,97% del PIB, 

és a dir, un 57%, la qual cosa suposa una reducció de més de 5.000 milions d'euros 

en només tres anys.  

ECO Catalunya ha votat en contra dels objectius de dèficit i de deute fins al 2017 

aprovats pel Consell de Política Fiscal i Financera. Juntament amb Andalusia i 

Astúries, ha estat una de les tres comunitats autònomes que ha mostrat la seva 

disconformitat amb els objectius de dèficit públic fixats per l'Estat en el pla 

d'estabilitat enviat a Brussel·les (l'1% pel 2014; el 0,7% pel 2015; el 0,3% pel 2016; i 

el 0,0% el 2017, arribant així a l'equilibri pressupostari).    

ECO La Generalitat ha presentat una demanda davant del Tribunal Suprem pel 

repartiment dels objectius de dèficit. Un cop desestimat el requeriment fet al 

ministeri d'Hisenda, el Govern ha presentat una demanda al Tribunal Suprem contra 

cinc acords del Consell de Ministres,  en què es fixaven els objectius de dèficit per al 
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període 2013-2016. Si la Llei s'apliqués adequadament, d'acord amb el plantejament 

de la Generalitat, els objectius de dèficit pressupostari de les comunitats autònomes 

haurien de situar-se en  el 2,5% del PIB l'any 2013, el 2,2% l'any 2014, l'1,6% l'any 

2015 i l'1,1 % l'any 2016, en comptes de la progressió establerta per l'Estat en aquell 

moment: 1,3%, 1%, 0,7% i 0,2%.  

ECO Elaboració del Pla economicofinancer 2013-2015 de la Generalitat de 

Catalunya. Aprovació en el Consell de Política Fiscal i Financera del 31 de juliol de 

2013. 

ECO Aprovació de l'avantprojecte de llei de creació de tres nous impostos 

mediambientals. Els nous tributs són l'impost sobre les emissions contaminants 

que produeix l'aviació comercial, l'impost sobre la producció termonuclear d'energia 

elèctrica i l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera. Amb aquests 

tres nous impostos, el Govern preveu recaptar uns 50 milions d'euros l'any, diners 

que permetran finançar, en part, inversions públiques orientades a la millora de 

l'entorn. 

ECO Reestructuració dels contractes de 24 obres d'equipaments i inversions 

estratègiques. Gràcies a les negociacions amb entitats financeres, s'ha aconseguit 

posposar el punt màxim de compromisos per al període 2011-2013, que comportava 

pagar 1.500 milions d'euros. Amb les gestions realitzades, el punt màxim (ara, de 

1.250 milions) s'ha ajornat fins al 2015. A més, part dels compromisos (uns 700 

milions) s'han pogut incloure a l'ampliació del mecanisme de pagament a proveïdors 

de 2012, liquidat a l'estiu.  

ECO Impuls, en coordinació amb Ifercat, de la negociació i el reequilibri dels 

compromisos d'inversió derivats de la Línia 9. Modificació del contracte de 

concessió d'obra pública per a la construcció, conservació, manteniment i explotació 

de determinades infraestructures del tram 2, que permetrà la connexió de metro 

entre l'aeroport del Prat i Collblanc durant l'any 2015, el que possibilitarà posar en 

servei  25,1 km de xarxa i 14 estacions de metro. 

ECO Negociació i formalització del reequilibri de 6 contractes de drets de 

superfície. Els sis contractes afecten 2 centres penitenciaris, l'audiència de Girona i 

un jutjat, i 2 comissaries. 

ECO Creació de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Es tracta d'un 

impost propi de la Generalitat, mitjançant el qual es preveu ingressar més de 600 

milions d'euros, i que no tindrà repercussió en els clients.  El Govern ha demanat a 

l'Estat una compensació o el desbloqueig de l'impost, atès que el TC n'ha aixecat la 

suspensió. D'altra banda, el Consell Executiu va acordar presentar un recurs 

d'inconstitucionalitat contra la llei espanyola que fixa un impost de tipus zero per als 

dipòsits bancaris.   L'impost ja ha estat aprovat pel Parlament. 

ECO Modificació de l'impost sobre el Patrimoni. El nou decret rebaixa el mínim exempt 
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en 500.000 euros i augmenta el tipus de gravamen un 5% en tots els trams tret del 

més alt, on s'incrementa un 10%. Arran dels canvis, el Govern preveu recaptar 

anualment per aquest impost, que presumiblement afecta unes 64.000 persones, un 

total de 450 milions d'euros.  

ECO Modificació de l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses de béns 

immobles. Així, el tipus impositiu aplicable a la transmissió d'immobles i a la 

constitució i cessió de drets reals que recaiguin sobre aquests, passa del 8% al 

10%. D'aquesta manera, la tributació de les transmissions patrimonials oneroses 

s'equipara a la de l'IVA que s'aplica al lliurament d'habitatges nous. Tanmateix, es 

mantindran els actuals tipus reduïts del 5% i del 7% en determinats casos (com, per 

exemple, famílies nombroses, joves fins a 32 anys o els habitatges de protecció 

oficial). S'espera que, amb aquesta mesura, la recaptació anual augmenti en uns 

150 milions d'euros, tot i que aquest any tindrà un impacte d'uns 50 milions.  

ECO Reforma de l'Impost de Successions i Donacions (ISD). El Govern aprova el 

Projecte de Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per 

al 2014, mitjançant el qual reforma l'ISD amb un doble objectiu: la necessitat 

d'incrementar els ingressos de la Generalitat (estimació d'increment de la recaptació: 

110 milions d'euros), així com incrementar la progressivitat de l'impost. Així, es  

manté la tributació entre cònjuges amb la bonificació del 99%, i per a la resta de 

parentius dels grups I i II (per exemple els fills) se n'aplica una bonificació 

progressiva amb major bonificació per a herències menors. També es modifiquen 

les reduccions per parentiu. 

 

Dissenyar un espai fiscal català que sigui el més just per als ciutadans i eficient per a 
la nostra economia 
 

PRE El Govern recorre, davant el Tribunal Constitucional, la llei espanyola que 

regula les taxes de l'Administració de justícia. D'acord amb el dictamen del 

Consell de Garanties Estatutàries, l'Executiu entén que la norma envaeix 

competències de la Generalitat i que suposarà un impediment desproporcionat per 

accedir a la justícia. 

JUS El primer semestre de 2014 s'aprova el decret llei de modificació de la llei de 

les taxes per excloure els ciutadans -persones físiques- i les petites empreses 

de l'aplicació de la taxa per a la prestació de serveis personals i materials en 

l'àmbit de l'Administració de justícia. Aquesta modificació arriba després que el 

Tribunal Constitucional hagi avalat l'aplicació de la taxa catalana i respon a la 

necessitat de garantir la tutela judicial efectiva tenint en compte l'elevada quantia de 

les taxes estatals. Els punts principals de la norma s'han consensuat amb advocats i 

procuradors.  

PRE El Govern acorda presentar quatre recursos d'inconstitucionalitat contra la llei 

espanyola que fixa un impost de tipus zero per als dipòsits bancaris i contra 
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diverses normatives que vulneren les competències de la Generalitat en 

matèria de regulació d'horaris comercials, polítiques actives d'ocupació i 

dependència. Es presenten els recursos després que no s'hagi arribat a cap acord 

amb l'Estat a través de la negociació bilateral promoguda per la Generalitat, i que el 

Consell de Garanties Estatutàries hagi dictaminat la vulneració de competències per 

part del Govern espanyol en totes aquests normes. 

 

Elaborar un pla de lluita contra el frau fiscal per a la legislatura, vinculat als recursos 
destinats al desplegament de l'Agència Tributària, en els impostos recaptats i 
gestionats per la Generalitat 
 

ECO Millora de la gestió i de l'agilitat i transparència de l'ATC. D'una banda, 

reorganització dels processos i sistemes d'informació de l'ATC per tal de poder 

exercir directament les actuacions recaptatòries en via executiva i poder oferir la 

prestació d'aquest servei als ajuntaments que ho desitgin. De l'altra, millora dels 

serveis telemàtics que ofereix mitjançant el seu portal tributari, amb l'objectiu que a 

finals de 2014 totes les tramitacions i pagaments adreçades a empreses es puguin 

realitzar íntegrament per la via telemàtica.  

ECO Mesures de lluita contra el frau: aprovació del Pla de Control Tributari 2014 i 

elaboració d'un pla de prevenció i lluita contra el frau fiscal. D'una banda, s'ha 

aprovat el Pla de Control Tributari 2014, que manté la inspecció de l'impost turístic i 

de l'impost sobre grans establiments comercials, incorporats l'any passat. Així 

mateix, es mantenen els controls a les transaccions d'or i pedres precioses entre 

particulars i empreses del sector, i les inspeccions a les compravendes d'amarradors 

de ports esportius, que ja es van incorporar en el Pla del 2012.  D'altra banda, s'està 

elaborant el pla de prevenció i lluita contra el frau fiscal; es preveu que els treballs 

finalitzin el 31/12/2014.  

 

Garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera de la Generalitat i exigir al 
Govern de l'Estat el compliment dels compromisos pendents 
 

ECO La liquidació del model de finançament del 2012 situa Catalunya en la tercera 

posició en recursos aportats i en la desena en recursos rebuts. Les dades 

sobre la liquidació del model de finançament publicades pel Ministeri d'Hisenda 

posen de manifest que l'any 2012, Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma 

en aportació de recursos tributaris al sistema de finançament autonòmic, però la 

desena en recursos per càpita rebuts un cop aplicat el model de redistribució vigent.  

Catalunya se situa 19 punts per sobre de la mitjana de les CA de règim comú en la 

contribució de recursos al model, mentre que la posterior redistribució la situa tres 

dècimes per sota de la mitjana. Es confirma així la tendència dels anys 2010 i 2011, 

quan Catalunya també va caure de la tercera a la desena posició; només es va 

situar per sobre de la mitjana el primer any d'aplicació del model.  En total, l'any 

2012 Catalunya va rebre 16.091 milions, un 4,9% menys que l'any anterior, és a dir, 
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821 milions menys.     

ECO Autorització al Departament d'Economia perquè interposi un requeriment 

contra el Ministeri d'Hisenda davant la negativa de l'Estat a revisar, tal com 

preveu la llei, el model de finançament autonòmic. El sistema de finançament 

revisat hauria d'haver entrat en vigor l'1 de gener del 2014, ja que segons la LOFCA 

i l'Estatut d'autonomia, el model s'ha d'actualitzar cada cinc anys.  Aquest és un pas 

previ a la interposició d'un recurs contenciós administratiu. 

ECO Enviament al Ministeri d'Hisenda del document d'anàlisi del model de 

finançament de les comunitats autònomes. L'informe, elaborat a petició del 

Consell de Política Fiscal i Financera, posa de manifest el desequilibri vertical entre 

l'Estat i les comunitats autònomes: mentre els recursos estatals han augmentat un 

22% durant el període 2010-2012, els de les autonomies només ho han fet un 8%. A 

més, assenyala que el finançament de Catalunya ha empitjorat des de la darrera 

modificació del sistema de finançament (2009), essent -juntament amb les Balears, 

Madrid i Múrcia- una de les autonomies més perjudicades. Catalunya torna a ser la 

tercera comunitat que més paga i la desena a rebre recursos. 

ECO Presentació dels resultats de la balança fiscal de Catalunya amb 

l'Administració central de l'any 2011, on es constata la persistència del dèficit 

fiscal. Segons el mètode del flux monetari, el dèficit fiscal català el 2011 arriba als 

15.006 milions d'euros, el 7,7% del PIB. Aquell any, Catalunya va aportar el 19,2% 

del total d'ingressos de l'Administració central, però només va rebre el 14% de la 

despesa total de l'Estat (el 9,4% si es descompta la Seguretat Social -amb l'atur 

inclòs-). Durant el període 1986-2011, Catalunya ha patit de mitjana un dèficit fiscal 

anual del 8% del PIB. D'altra banda, segons el mètode de càrrega-benefici, el dèficit 

fiscal de Catalunya l'any 2011 va ser d'11.087 milions d'euros (5,7% del PIB català).  

ECO Autorització al Departament perquè formuli diversos requeriments per 

reclamar a l'Estat el pagament dels deutes de la DA3. Mitjançant la presentació 

d'aquests requeriments es vol reclamar al Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques el pagament dels deutes per incompliment de la disposició addicional 3ª 

de l'Estatut (DA3): 759 milions d'euros (2008), 211 milions d'euros (2009), 719 

milions d'euros (2010) i 330 milions d'euros (2011). En total, la quantitat pendent de 

liquidació fins al 2014 és de 2.019 milions. La presentació dels requeriments és el 

pas previ a la interposició de recursos contenciosos administratius davant el 

Ministeri.  

PRE El Govern quantifica en 9.375 milions els incompliments econòmics de l'Estat 

respecte a Catalunya. D'acord a l'informe 'La deslleialtat de l'Estat respecte a 

Catalunya, balanç de situació', aprovat pel Govern, aquesta xifra inclou els 

conceptes del deute de l'Estat en inversions en infraestructures (5.748 milions), la 

reducció dels ingressos finalistes procedents de l'Estat (676 milions), les mesures 

estatals que comporten més despesa per a la Generalitat (1.715 milions) o menys 

ingressos (1.239 milions). 
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Potenciar l'avaluació de les polítiques públiques sota criteris d'eficiència 
 

ECO Potenciació de la vessant avaluadora de l'Ivàlua. Amb l'objectiu d'aportar 

arguments en l'elaboració de les anàlisis cost-benefici de l'actuació pública i en les 

decisions polítiques del govern. 

 

Garantir l'absorció dels fons europeus assignats a Catalunya en el període 2014-2020 
 

ECO Aprovació del programa operatiu del FEDER per al període 2014-2020. El 

Govern ha donat el vistiplau a la proposta dels programes operatius del Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el 

Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i 

Pesquer (FEMP) del període 2014-2020 presentada conjuntament pels 

departaments d'Economia i Coneixement, Empresa i Ocupació i Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Aquesta proposta s'enviarà a la 

Comissió Europea que, després del corresponent període de negociació amb la 

Generalitat, els podria aprovar abans que s'acabi l'any.   

ECO Catalunya rebrà 2.121,8 milions del FEDER i del FSE durant el període 2014-

2020. D'aquests, 1.980,1 milions corresponen a l'objectiu de creixement i ocupació i 

representen un 44,2% més que en el període anterior (2007-2013) i un 16,8% del 

total de recursos assignats a les regions més desenvolupades. Pel que fa a l'objectiu 

de cooperació territorial europea, que promou la col·laboració econòmica entre els 

espais fronterers, Catalunya rebrà uns 141,7 milions d'euros, el 22,9% del total de 

recursos assignats a l'Estat espanyol.  

ECO Catalunya és contribuent net al pressupost de la Unió Europea. D'acord amb 

dades de la Conselleria d'Economia, des de la seva incorporació a la UE, Catalunya 

és contribuent net al pressupost de la Unió, i acumula un dèficit de 1.355 milions 

(0,69% del PIB) entre el 2007 i el 2011. En canvi, Espanya n'és receptora neta, amb 

un saldo positiu de 2.236 milions. Entre el 1986 i el 2013, de mitjana, per cada euro 

aportat per Catalunya, n'ha rebut 59 cèntims; en el mateix període, Espanya ha 

rebut 1,64 euros per cada euro aportat.  

 

Elaborar un contracte programa per a la reversibilitat dels ajustos en els serveis 
públics i en les mesures d'increment tributari adoptades 
 

ECO Establiment de la reversibilitat de les mesures de consolidació fiscal. S'afegeix 

a la Llei de mesures fiscals i financeres 2014, una disposició final a l'art.139 

"Modificació de la Llei 6/2012, d'estabilitat pressupostària", on s'explicita que, a mitjà 

termini, la recuperació de la despesa es vincularà a l'establiment de les cobertures 
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socials en els àmbits educatius, sanitaris i socials, així com a la creació d'ocupació.  
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Eix 5 . Agilitat i transparència de l'Administració 

Impulsar la simplificació de l'activitat econòmica i la finestreta única empresarial i 
simplificar la tramitació municipal mitjançant una llei de simplificació de l'activitat 
econòmica en l'àmbit local 
 

EMO El Govern ha impulsat la participació de les PIME en la contractació pública, 

per facilitar que les petites i mitjanes empreses tinguin un major pes en la 

contractació pública. A Catalunya, les pimes representen més del 99% del nombre 

total d'empreses. El 2012, el 72% de les empreses adjudicatàries en contractació 

pública eren pimes que han guanyat el 65% dels projectes. 

GRI El Govern ha aprovat la memòria de la llei òmnibus del món local per agilitar 

els procediments d'autorització i control de les activitats econòmiques i 

fomentar la reactivació econòmica. S'ha iniciat el tràmit per aprovar 

l'Avantprojecte de llei de simplificació administrativa del món local. La simplificació 

també permetrà aconseguir una millor gestió dels recursos econòmics, tècnics i 

humans de les administracions locals i de la Generalitat. 

EMO La implantació de la Finestreta Única Empresarial avança amb l'eliminació de 

54 tràmits administratius, la millora de 135 i la integració de 73 més en el 

darrer any. La previsió és completar la implantació de la FUE el 2014, amb 

l'eliminació del 20% i la simplificació del 68% dels prop de 600 tràmits administratius 

que afecten a dia d'avui a les empreses, suposant-los un estalvi de 640 milions 

d'euros. Amb la implantació total de la FUE, el 90% dels tràmits administratius es 

podran realitzar via telemàtica i a través d'un únic punt de contacte amb 

l'Administració. 

EMO Es posa en funcionament Canal Empresa, el portal de tràmits i serveis per a 

empreses, professionals i intermediaris. Aquest nou canal ofereix una eina àgil 

de gestió que aglutina tots els tràmits i els serveis en un únic espai 

PRE El Govern ha aprovat un paquet de mesures en la reforma de l'administració 

electrònica dirigides a facilitar i simplificar l'accessibilitat a empreses i 

ciutadans. Les mesures aprovades complementen i actualitzen les que s'han 

impulsat en els darrers anys per desenvolupar l'administració electrònica que ha de 

permetre millorar l'accessibilitat dels ciutadans, l'estalvi econòmic i la simplificació 

administrativa. Entre els projectes a implementar destaquen la implantació de la 

factura electrònica o la interconnexió dels diferents registres d'informació 

administrativa que eviti la presentació reiterada de documents per part del ciutadà. 

 

Impulsar l'administració electrònica, per fer-la més moderna, oberta, transparent i 
participativa 
 

PRE El Govern crea la Seu electrònica amb l'objectiu d'apropar l'Administració de 
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la Generalitat a la ciutadania i les empreses. La Seu electrònica aplega tot el 

conjunt de serveis, punts d'atenció i de tramitació electrònica i portals ja existents, 

com ara l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT), el Canal Empresa o la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública. La Seu electrònica disposa del Tauler Electrònic i 

del Registre General Electrònic de l'Administració de la Generalitat com a 

instruments de suport. El portal suposa un pas endavant, ja que possibilita l'accés al 

catàleg de serveis i tràmits per mitjans electrònics sense condicionaments horaris ni 

d'espai (operatiu 24 h/dia, 365 dies/any). Tots els tràmits es podran fer amb la 

màxima seguretat i contribuirà a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics.  

PRE El Govern dóna un nou impuls al canal mòbil per facilitar l'accés de la 

ciutadania a la informació i als serveis i tràmits de la Generalitat. El Govern ha 

acordat que la posada en marxa dels nous serveis d'informació i d'atenció ciutadana 

incorporin la possibilitat d'accedir-hi a través de dispositius mòbils. L'objectiu és 

millorar i facilitar l'accés de la ciutadania als serveis que la Generalitat ja ofereix. Les 

aplicacions mòbils de la Generalitat de Catalunya ja compten amb 100.000 usuaris.  

TES S'ha signat un conveni amb els registradors de la propietat per impulsar la 

col·laboració telemàtica. El conveni signat permetrà la col·laboració en la 

identificació de finques registrals on s'hagin comès infraccions urbanístiques, la 

remissió telemàtica dels expedients als registres de la propietat i la uniformitat en 

matèria d'honoraris. 

JUS Incorporació dels tràmits de les fundacions al Canal Empresa durant l'any 

2014. Aquesta iniciativa està en línia amb el model de servei que s'ha definit en 

compliment de l'objectiu del Govern d'implementar la finestreta única. 

JUS Incorporació de tràmits en el portal corporatiu OVT (Oficina Virutal de Tràmits). 

Es facilita al ciutadà la presentació i tramitació electrònica a través del portal 

corporatiu OVT de 55 tràmits relatius a associacions, fundacions i col·legis 

professionals entre d'altres. 

 

Avançar en la reforma de la funció pública i el dimensionament global de 
l'Administració per respondre amb eficàcia i agilitat a les necessitats i demandes de 
la societat catalana mantenint la qualitat i l'eficiència dels serveis prestats 
 

GRI El Govern ha aprovat al juliol de 2014 la memòria preliminar de l'Avantprojecte 

de llei de mesures d'ordenació de l'ocupació pública. S'inscriu en l'Eix 3 del Pla 

de reforma de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, relatiu als 

recursos humans. I pretén proposar mesures de flexibilització i agilització en la 

gestió dels recursos humans, però també busca facilitar els processos de 

tecnificació i mobilitat dels empleats públics.   

GRI El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei 

d'organització i de funcionament de l'Administració de la Generalitat i del seu 
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sector públic. Té com a objectiu racionalitzar i simplificar l'organització dels 

departaments de la Generalitat i del seu sector públic. La llei regularà els aspectes 

de l'organització de l'Administració departamental de la Generalitat, el model 

organitzatiu de les entitats que integren el sector públic de la Generalitat i altres 

aspectes, com ara els instruments per a la gestió de les organitzacions públiques. 

GRI El Govern ha aprovat la memòria de l'avantprojecte que professionalitza els 

càrrecs de la direcció pública. Es tracta de càrrecs en l'àmbit de l'organització de 

les conselleries o les direccions i gerències de les entitats del sector públic que es 

convertiran per llei en places reservades per a escala de direcció pública 

professional. L'objectiu és prioritzar l'experiència i les competències professionals 

requerides per accedir a la feina. No suposarà la creació de noves places. 

GRI Governació ha posat en marxa un nou web del sector públic de la Generalitat. 

Aquest nou espai web dóna compte de les característiques i dimensions principals 

del sector públic instrumental de la Generalitat de Catalunya i de la política de 

racionalització i simplificació actualment vigent. El sector públic en sentit estricte de 

la Generalitat inclou 187 entitats (a 31 de març de 2014) i representa el 41,2 % de 

les dotacions de personal i el 37,9 % del pressupost del conjunt de l'Administració 

de la Generalitat, segons dades del pressupost del 2014. 

GRI El Govern ha aprovat un nou decret d'horaris i jornada per afavorir la 

conciliació de la vida personal, familiar i laborals dels empleats públics de la 

Generalitat. S'han ampliat els supòsits de flexibilitat horària i s'han establert vint-i-

cinc hores anuals de flexibilitat recuperable per a assumptes personals, entre altres 

mesures. La modificació suposa un pas decidit cap a uns horaris més flexibles, que 

s'adapten a les necessitats actuals de la societat. 

GRI El Govern aprova una reducció per l'any 2014 de les retribucions dels 

empleats públics equivalent a una paga extraordinària.  

GRI Els empleats públics amb incapacitat laboral per malaltia oncològica, 

hospitalització o intervenció quirúrgica percebran el 100% de la retribució des 

del primer dia.  

GRI El Govern garanteix la paga extraordinària al personal públic amb retribucions 

inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional. Es tracta que cap 

treballador amb jornada completa percebi un salari inferior a 18.068,41 euros 

anuals. Aquesta mesura afecta uns 5.000 treballadors. 

GRI Presentació de la diagnosi de la funció pública prevista al Pla d'Ocupació 

2012-2014. Destaca la redistribució d'efectius tant dins d'un mateix departament 

com entre diferents departaments; concursos de provisió de llocs generals i 

restringits; canvis d'adscripció de llocs de treball entre unitats administratives de la 

mateixa unitat directiva. Mesures que permeten el manteniment de 24.000 llocs de 

treball. 
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GRI L'Escola d'Administració Pública de Catalunya formarà directius públics del 

Govern del Marroc. Es tracta d'una signatura de declaracions d'intencions per part 

dels dos governs, que suposa un intercanvi de formació d'expertesa i d'experiències 

i bones pràctiques pel que fa a la simplificació de les gestions administratives per al 

ciutadà i l'empresa. 

PRE El Govern crea el Comitè Executiu de la Generalitat a Girona per impulsar 

millores organitzatives i funcionals a l'Administració. L'objectiu és fer un 

seguiment del funcionament del model de la Generalitat a Girona -que compta amb 

l'edifici centralitzat, des de 2010-, com a prova pilot de modernització de 

l'Administració per garantir un servei públic eficient i de qualitat. Amb l'objectiu de 

millorar l'atenció a la ciutadania, el Govern també ha aprovat unificar i ampliar 

l'horari d'aquest segon nivell d'atenció i igualar-lo a l'horari d'atenció generalista per 

retallar els temps d'espera. 

PRE Es reforça l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona amb una oferta ampliada 

durant tota la setmana. Els ciutadans seran atesos per qüestions de registre i per 

informació de serveis i tràmits cada dia de 9 a 5 de la tarda. Els dissabtes es farà 

registre de documentació i per atendre els tràmits caldrà haver concertat cita prèvia. 

Es pot demanar cita prèvia per a qualsevol gestió trucant al 012, per internet 

mitjançant l'Oficina Virtual de tràmits o presencialment a la mateixa Oficina. 

 

Agilitar els instruments de l'Administració de justícia vinculats a la prestació d'un 
servei públic eficient i proper a la ciutadania 
 

JUS El primer semestre de 2014 s'ha presentat al Parlament el Pla director 

d'equipaments judicials 2014-2020. En aquest Pla es preveu la construcció de tres 

edificis judicials nous: el Palau de Justícia de Tarragona, l'Audiència Provincial de 

Barcelona i els jutjats de Balaguer i la reforma integral de set edificis judicials. La 

inversió prevista és de 181 milions d'euros i, a més, es calcula una despesa de 8 

milions d'euros en concepte d'arrendaments per millorar les seus d'alguns partits 

judicials.  

JUS Finalitza la segona fase de trasllat de jutjats contenciosos administratius de 

Barcelona a la Ciutat de la Justícia. Ara, la Ciutat de la Justícia acull els jutjats 

contenciosos, els d'executòries socials i el Servei d'Actes de Comunicació social, i 

finalitza així la segona fase de trasllat dels diferents jutjats contenciosos 

administratius. Amb la concentració de jutjats, es pretén millorar el seu funcionament 

diari ja que aquests òrgans podran usar els serveis comuns ubicats a la Ciutat de la 

Justícia, de manera que faran els tràmits judicials més eficients i àgils. A més, també 

s'aconseguirà un estalvi de gairebé tres milions d'euros en concepte de lloguer dels 

espais que ocupaven fins ara.  

JUS Avenços en la implementació del sistema informàtic e-justícia.cat. D'una banda, 
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amb el desplegament a Ripoll, Puigcerdà, Gandesa, Falset, Vielha e Mijaran, 

Solsona i Tremp, ha finalitzat la implantació del mòdul de Registre i Repartiment 

(RIR) a Catalunya, que va començar el 2008 a Lleida. De l'altra, s'ha iniciat el 

desplegament dels diferents mòduls restants a 47 jutjats de primera instància de 

Barcelona i es preveu que aquest nou sistema que permet la gestió processal sense 

papers estigui implementat en la totalitat d'aquests jutjats el desembre del 2014. 

També s'ha posat en marxa el nou sistema de gestió processal anomenat "TRA. 

Tramitació" a 37 jutjats de Barcelona. El desplegament del nou sistema de gestió 

processal d'e-justicia.cat va començar el juny de 2013 i està previst que finalitzi el 

mes de març de 2015. 

JUS El primer semestre de 2014 ha entrat en funcionament els sistema informàtic 

Lexnet per als advocats de la Generalitat destinats a la Direcció General 

d'Assumptes Contenciosos, que rebran les notificacions dels òrgans judicials 

a l'àmbit jurisdiccional civil per via telemàtica. L'objectiu d'aquesta aplicació és 

reduir el temps i els riscos de manca d'integritat en les comunicacions de les 

resolucions judicials als professionals que representen les parts. Al mateix temps, 

permet reduir costos i garanteix la igualtat temporal de la remissió a tots els 

representants dels litigants d'un mateix plet. D'aquesta primera fase queden 

exclosos els jutjats de primera instància de la ciutat de Barcelona, en els quals 

s'està implementant el nou sistema informàtic e-justícia.cat.  

JUS El primer semestre de 2014 ha entrat en funcionament el mòdul de gestió 

d'efectes (GEF) d'e-justícia.cat a Badalona. Es continua amb el desplegament 

dels mòduls informàtics d'e-justícia.cat, projecte que forma part del conjunt 

d'actuacions que s'estan duent a terme per modernitzar l'Administració de justícia. 

Aquest mòdul permet la gestió de peces de convicció (entrades, sortides, trasllats, 

inventaris, etc.), així com el control dels dipòsits judicials (tant externs com interns, 

les seves ubicacions i despeses) i els comunicats entre el jutjat, el dipòsit i les 

gerències o els serveis territorials.  

JUS El primer semestre de 2014 s'ha posat en funcionament un nou sistema de 

presentació d'escrits amb trasllat telemàtic de les còpies per als procuradors 

personats a Girona i Olot (Garrotxa). Amb aquest nou sistema, els procuradors 

donen d'alta escrits i incorporen tota la informació que hi consta en format electrònic 

i, per mitjà de l'extranet dels professionals, el trasllat de còpies entre els procuradors 

compareguts es fa de manera telemàtica. 

JUS Justícia ha finalitzat el Projecte d'integració d'informació entre la Fiscalia 

General de l'Estat i la Fiscalia de Catalunya. L'objectiu d'aquest sistema 

d'integració és l'enviament telemàtic de les dades dels assumptes penals tractats 

per la Fiscalia de Catalunya, la qual cosa permetrà alhora consultar dades des de la 

Fiscalia General de l'Estat. 

JUS Justícia ha signat diversos convenis per tal de potenciar l'intercanvi 

d'informació electrònica. 1. Amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el 
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Consell de Procuradors dels Tribunals de Catalunya perquè els procuradors puguin 

aportar i consultar la documentació no processal a través de l'aplicació informàtica e-

Transnet; 2. Amb el Col·legi de Notaris de Catalunya per impulsar el 

desenvolupament i la implementació d'un sistema d'interoperabilitat dels sistemes 

d'informació. 3. Amb el TSJC i el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals 

de Catalunya per a la tramesa de documents en els procediments judicials. El 

conveni permetrà l'accés segur a la documentació dels procediments concursals i la 

distribució de documents dels administradors concursals a través de l'aplicació 

informàtica e-Transmet, fent la feina de tots els operadors jurídics més còmoda i 

àgil. 4. Amb el Consell de l'Advocacia Catalana, que promou que els advocats usin 

les TIC en els àmbits de l'Administració de justícia, dels serveis penitenciaris, de les 

associacions, de les fundacions, dels col·legis professionals i d'altres entitats 

jurídiques. 

JUS Impuls al desplegament de l'Oficina Judicial. Dins del projecte de modernització 

de la justícia a Catalunya, el Servei Comú Processal General de Girona amplia el 

servei d'apoderaments. El 3 de febrer de 2014 les unitats processals de suport 

directe de primera intància i instrucció i del Servei Comú Processal d'Olot han entrat 

en funcionament i el 16 de juny de juny de 2014 ho han fet els de la Seu d'Urgell. 

JUS Formació contínua per a jutges i magistrats. D'una banda, el CGPJ i la 

Generalitat han signat la pròrroga del Conveni en matèria de formació de jutges i 

magistrats que treballen a Catalunya i de l'altra la Generalitat de Catalunya, el 

Consell General del Poder Judicial i la Fundació per a la Universitat Oberta de 

Catalunya han signat convenis anuals de col·laboració des de l'any 2006 destinats a 

la formació en dret civil català de jutges i magistrats i al reconeixement oficial de la 

certificació corresponent. El Govern de la Generalitat col·labora en matèria de 

formació amb el CGPJ, a través del Departament de Justícia, des de l'any 1992. 

JUS El Govern redefineix les funcions de l'àmbit de treball de suport concursal dels 

jutjats mercantils de Barcelona. S'ha decidit modificar i introduir noves 

competències en l'àmbit de treball de suport general en matèria concursal, comú a 

tots els jutjats mercantils de Barcelona, que es va posar en marxa el març de 2009, 

per tal de donar resposta al gran increment de treball d'aquests jutjats pel que fa al 

nombre de procediments concursals i per permetre una millor organització del 

treball. 

JUS Nou jutjat de reforç a Mataró per abordar els assumptes relacionats amb les 

participacions preferents. L'objectiu és donar una resposta àgil als ciutadans que 

s'adrecen als jutjats de primera instància per temes relacionats amb participacions 

preferents, deute subordinat i altres productes financers, cada cop més nombrosos. 

Es tracta d'una mesura excepcional, amb una durada de sis mesos, prorrogables.  

JUS El 2014 es destinen més d'1,6 milions d'euros en subvencions per als jutjats 

de pau de Catalunya per sufragar les despeses de funcionament.  
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JUS Justícia i el Consell de Col·legis de Procuradors signen convenis per garantir 

l'assistència jurídica gratuïta a les persones sense recursos. L'Acord de 

col·laboració per a l'any 2013 per tal de garantir aquest servei als ciutadans va 

comptar amb una subvenció d'uns 5 milions d'euros. L'Acord de col·laboració per a 

l'any 2014 compta amb 5,9 milions d'euros. 

JUS Creació de la Taula sobre desnonaments. Està adscrita al Departament de 

Justícia i té com a objectiu el de vehicular mesures urgents per aquelles persones 

afectades per les execucions hipotecàries i formular propostes de modificacions 

legislatives en l'àmbit competencial de la Generalitat. Posteriorment, el Govern ha 

incorporat CCOO, UGT i el Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya a la 

Taula sobre Desnonaments. Aquest fet respon  al caràcter transversal d'aquest 

òrgan i a la conveniència de treballar de forma conjunta amb totes aquelles 

institucions coneixedores d'aquesta realitat social i que hi estan relacionades. 

JUS Jutges i advocats alertaran els serveis socials municipals dels desnonaments 

de risc social. El TSJC, l'ACM, la FMC, les quatre diputacions, el Consell de 

l'Advocacia Catalana, el Consell de Procuradors de Catalunya i el Departament de 

Justícia han signat un protocol d'actuació per a determinats casos de desnonaments 

a tot Catalunya. Concretament aquells que afectin les famílies amb persones 

discapacitades, amb malalties cròniques, amb grau de dependència, a les víctimes 

de violència masclista, gent gran, menors, malalts mentals i immigrants en situació 

irregular.  

JUS Foment de la mediació. Se signa per primera vegada un conveni de mediació amb 

els col·legis de Treball Social, Psicòlegs i Economistes que té com a objecte el 

d'impulsar la mediació tot sumant-hi esforços així com facilitar l'accés dels ciutadans 

a aquesta eina de resolució de conflictes. El primer semestre de 2014 s'ha signat un 

conveni amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en aquest 

mateix sentit.  

JUS Govern i institucions vinculades a l'arbitratge posen en marxa el grup de 

treball per a la creació del Tribunal Arbitral de Catalunya (TAC). Aquesta 

primera reunió del grup de treball ha servit per posar en comú un calendari conjunt 

per preparar, d'una banda, la redacció dels estatuts que han de fer possible la 

creació del TAC i, de l'altra, els mecanismes necessaris per a la difusió de 

l'arbitratge entre institucions, entitats, empreses i societat civil. 

JUS Conveni de col·laboració amb el Col·legi de Notaris per protocol·litzar 

gratuïtament els testaments atorgats davant rector. Es tracta de respectar la 

voluntat testamentària dels qui van fer un document amb les seves darreres 

voluntats davant del rector d'acord amb la llei del moment, sense que la persona 

pogués preveure que un canvi legislatiu impediria la seva plena eficàcia.  

JUS S'ha posat en marxa un pla de treball de reforç als registres civils de 

Catalunya. Es tracta de fer front a l'allau de jures de nacionalitat després que el 
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Ministeri de Justícia posés en marxa un pla intensiu de tramitació dels expedients de 

nacionalitat acumulats a la Direcció General de Registres i del Notariat des del 2010. 

JUS Aprovació del Decret sobre el procediment de reconeixement, control i 

seguiment de les situacions d'incapacitat temporal del personal funcionari de 

l'Administració de justícia a Catalunya. Aquesta normativa respon a la necessitat 

de fer plenament efectives les competències del Departament de Justícia en la 

concessió i control de les llicències derivades de les situacions d'incapacitat 

temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, en el règim especial 

de la Seguretat Social, del personal funcionari de l'Administració de justícia a 

Catalunya. 

JUS Nova Proposta de Pla director d'equipaments penitenciaris 2013-2020 

presentada al Parlament. Respon a la necessitat d'adequar les infraestructures 

penitenciàries futures a l'evolució real de la població reclusa catalana, que presenta 

un canvi de tendència a la baixa. El nou Pla opta per la creació de centres 

especialitzats en funció de les diferents necessitats del cicle de rehabilitació i 

reinserció dels interns. Preveu la posada en marxa dels nous centres penitenciaris 

de Puig de Basses (ja inaugurat), a Figueres, el 2014 i Mas d'Enric, al Catllar, el 

2015, el tancament de la presó de Figueres durant l'any 2014 i l'inici del tancament 

de la presó Model l'any 2015. 

JUS Posada en marxa del Centre Penitenciari Puig de les Basses (Figueres) l'1 de 

juliol de 2014. L'última setmana de juny de 2014 van ingressar al nou centre 

penitenciari els primers 150 presos, provinents de l'antiga presó de Figueres, els 90 

interns que complien condemna en règim ordinari o preventiu al Centre Penitenciari 

de Girona, així com un grup de reclusos procedents del Centre Penitenciari Quatre 

Camins (La Roca del Vallès). Aquesta instal·lació aporta al sistema 1.018 noves 

places.  

JUS Tancament del Centre Penitenciari Figueres. Ha començat el buidatge dels 

equipaments del Centre Penitenciari de Figueres (Alt Empordà), que ha tancat 

definitivament les seves portes com a equipament penitenciari. Des del 2 de juliol de 

2014 i durant tres setmanes, interns en règim de semillibertat de les colles exteriors 

del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) es faran càrrec del desmuntatge i 

trasllat de part dels equipaments de la vella presó cap al nou Centre Penitenciari 

Puig de les Basses, també a Figueres (Alt Empordà).  

JUS A finals de juny de 2014 ha començat la reconversió del Centre Penitenciari de 

Girona en Centre Obert. L'equipament penitenciari donarà servei als interns de la 

demarcació que només hi pernocten, mentre que el durant el dia surten del Centre 

per assistir a recursos formatius o treballar. S'estima que les obres s'allargaran 

quatre mesos, ja que la remodelació conviurà amb la presència dels interns 

destinats a aquest Centre.  

JUS El juny de 2014 es va signar un conveni amb l'Ajuntament de Figueres per a 
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cedir-li l'antiga presó que es troba al centre de la ciutat.  

JUS Impuls a la posada en marxa del Centre Penitenciari Mas Enric (El Catllar). Se 

signa amb la Diputació de Tarragona el conveni per a l'execució de les 

infraestructures viàries d'accés al Centre Penitenciari Mas d'Enric. Aquestes obres 

són imprescindibles per a la posada en marxa del nou centre penitenciari. A més, el 

mes de juliol de 2014 s'ha publicat l'Ordre per la qual es crea aquest Centre 

Penitenciari, i es modifiquen la destinació i denominació del Centre Penitenciari de 

Tarragona, per destinar-lo a l'activitat d'un centre obert. 

 

Desenvolupar programes de cooperació amb els ens locals que responguin a les 
necessitats reals dels municipis garantint la viabilitat econòmica financera de tots els 
projectes que es duguin a terme 
 

GRI El Govern adapta els convenis subscrits entre la Generalitat i els ens locals a 

la disposició addicional novena de la Llei de reforma local espanyola. El 

Govern ha aprovat el juliol de 2014 el Decret llei pel qual s'estableixen mesures 

urgents per a l'adaptació dels convenis, els acords i els instruments de cooperació 

subscrits entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la 

disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). 

GRI El Govern destina 25,7 milions d'euros al PUOSC 2014 i 2015. El Govern ha 

aprovat el Decret de concessió de les subvencions de la línia de despeses de 

reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 

(PUOSC) per als anys 2014 i 2015. El Govern destinarà 25.735.911 euros a aquesta 

nova línia d'ajuts, que s'adapta a les necessitats actuals del món local. 

GRI El Govern ha aprovat al juny de 2014 el decret llei que dota els ajuntaments 

d'instruments jurídics per fer front a la reforma local de l'Estat. És una eina 

jurídica transitòria fins que s'aprovi la Llei de governs locals de Catalunya, 

actualment en tràmit parlamentari. Amb el consens de les entitats municipalistes, el 

Decret llei dóna resposta a la necessitat de disposar d'una norma que unifiqui 

criteris, eviti interpretacions contradictòries i ofereixi garanties del manteniment de 

l'autonomia local. 

GRI Governació atorga una subvenció de 400.000 euros al Consell Comarcal del 

Baix Llobregat per al finançament del Servei de Control dels Mosquits. Fins a 

l'any 2012, el Servei de Control de Mosquits s'havia finançat majoritàriament per 

mitjà de subvencions procedents del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 

(PUOSC). No obstant, les bases reguladores del PUOSC per al període 2013-2016 

establertes en el Decret 155/2012, de 20 de novembre, no permetien incloure el 

finançament del centre entre la tipologia d'actuacions subvencionables. Atesa, però  

l'excepcionalitat de la situació, el Govern ha decidit atendre la petició formulada pel 

Consell Comarcal del Baix Llobregat per concedir una subvenció exclosa de 
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concurrència pública per al finançament dels Servei de Control de Mosquits.  

GRI El Govern va aprovat el juliol de 2013 el Projecte de llei de governs locals de 

Catalunya, que desenvolupa les competències exclusives de la Generalitat. El 

text evita la imposició de models que no són propis, clarifica i ordena les 

competències dels diversos nivells administratius i assegura la sostenibilitat 

financera i l'eficàcia en la prestació dels serveis. La seva aplicació representarà un 

estalvi de fins a 1.000 milions d'euros per legislatura. 

GRI El Govern ha destinat una partida d'1,4 milions d'euros per ajudes a les 

poblacions afectades per les riuades de l'estiu del 2013.  

GRI El Govern ha atorgat compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments 

perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a 

l'exercici 2013. L'objectiu d'aquest sistema de compensacions econòmiques és 

donar suport a la labor d'alcaldes i alcaldesses del país, dignificar la 

professionalització dels càrrecs electes locals i fomentar l'accés a l'activitat política. 

PRE El Govern acorda sol·licitar al Senat la convocatòria de la Comissió General de 

les Comunitats Autònomes pel Projecte de llei de racionalització de 

l'Administració local. El Govern considera que el Projecte de llei envaeix en 

l'actual redactat les competències exclusives de la Generalitat en règim local. El 

Govern vol que la reforma de l'Administració local que impulsa l'Estat incorpori un 

redactat clar de la disposició que respecta la competència exclusiva en matèria de 

règim local.  

GRI Signatura d'acord de finançament entre la Generalitat i el Conselh Generau 

d'Aran. L'Acord de Finançament per a l'any 2013 és per un import total de 

21.728.236 euros.  El seguiment i l'avaluació d'aquest Acord resten encomanats a la 

Ponència permanent de treball en matèria de traspassos i convenis creada en el si 

de la Comissió Govern de la Generalitat - Conselh Generau d'Aran. 

GRI La Comissió de Cooperació Local de Catalunya aprova la planificació inicial 

programa del PUOSC 2013-2017. La planificació del PUOSC 2013-2017 posarà a 

disposició del conjunt dels ens locals de Catalunya durant els propers exercicis uns 

recursos de 416 milions d'euros per dur a terme actuacions d'inversió i despeses de 

manteniment imprescindibles per a la prestació dels serveis públics municipals 

essencials per als ciutadans i ciutadanes del país. 

GRI El Govern  incrementa la dotació de Fons de Cooperació Local perquè totes 

els ajuntaments rebin la mateixa quantitat de FCLC que al 2012. A finals de 

2013 va destinar 37,5 milions d'euros  als ajuntaments a través del Fons de 

Cooperació Local de Catalunya. Posteriorment, el Govern va aprovar el Projecte de 

llei per compensar la disminució del Fons Cooperació Local de 2013.  Els 

ajuntaments rebran una dotació complementària de fins a 52.670.662 euros, 

repartida en tres anualitats. La compensació destinada a consells comarcals 
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ascendirà a 3.514.699,57 euros. 

GRI El Govern destina 37,5 milions d'euros als ajuntaments a través del Fons de 

Cooperació Local de Catalunya per a l'any 2013. Per a la distribució d'aquest 

import, s'ha tingut en compte l'increment que ha representat, per a la majoria 

d'ajuntaments catalans, la participació en els ingressos de l'Estat (PIE) durant 

aquest exercici 2013 i en relació amb la PIE del 2012. 

 

Impulsar la col·laboració estratègica entre els diferents nivells d'administracions i 
institucions catalanes per al manteniment del progrés social i el benestar 
 

JUS Incorporació de tràmits al portal EACAT. Nou tràmit de comunicació a través del 

portal EACAT amb els ajuntaments amb jutjat de pau per gestionar les subvencions 

de la convocatòria de 2014. Amb aquest nou sistema de comunicació directa i oficial 

es guanyarà agilitat en la gestió, escurçant terminis de tramesa i resposta de 

notificacions que calgui fer als ajuntaments. 

 

Impulsar mesures relacionades amb el bon govern i la transparència administrativa i 
l'accés a la informació 
 

PRE S'ha posat en  funcionament el portal de la transparència. Amb la posada en 

funcionament de www.transparencia.gencat.cat el Govern de la Generalitat va 

passar a complir 78 dels 80 indicadors INCAU de l'organització Transparency 

International. El mes de juliol de 2014, l'ens internacional ha donat la màxima 

puntuació a la Generalitat, 100 punts.  

GRI El Govern publica els sous dels alts càrrecs del sector públic, els sous dels 

directius de les empreses públiques i també les dietes per assistència a 

Consells d'Administració. Tots els alts càrrecs hauran de declarar també la 

diferència del seu patrimoni en el moment de deixar el Govern, en relació amb el 

que tenien quan hi van entrar. Aquestes actuacions responen al compromís del 

president d'assolir uns elevats nivells d'informació pública, de transparència i de 

retiment de comptes. 

PRE El Govern ha aprovat un codi de bones pràctiques en la contractació pública 

per assolir l'excel·lència en l'actuació administrativa. El text recull els principis i 

valors ètics que han de fonamentar l'actuació dels òrgans de contractació: legalitat, 

satisfacció de l'interès públic, eficàcia, eficiència i accés a la informació. El codi 

s'afegeix a les 51 mesures per a la transparència i la regeneració democràtica 

impulsades pel president de la Generalitat.  

ECO La Generalitat i la Diputació de Barcelona han signat un conveni de 

col·laboració per dotar de més transparència la contractació pública. La 

Diputació trametrà tota la informació dels seus contractes al Registre públic de 



 

122 

 

contractes de la Generalitat . La Generalitat comunicarà al Ministeri d'Economia i a 

la Sindicatura de Comptes la informació contractual de la Diputació de Barcelona.  

GRI El Govern ha aprovat una despesa pluriennal de 200.000 euros per a projectes 

de recuperació de la memòria democràtica i foment de la pau. La distribució de 

la subvenció serà de 100.000 euros amb càrrec al pressupost de 2014, que 

s'avançaran com a bestreta per dur a terme les activitats subvencionades; i de 

100.000 euros més que aniran a càrrec del pressupost de 2015 i que s'abonaran un 

cop els projectes estiguin finalitzats.  

PRE El DOGC es renova com a publicació digital en tot el seu procés. Es publica 

amb un nou sistema de producció basat en un gestor de continguts web i la 

signatura d'arxius XML. Els ciutadans podran consultar el DOGC com fins ara, en 

versió PDF i HTML, però és en aquesta última versió on es podrà verificar 

l'autenticitat del document. Aquests canvis preparen el DOGC per a polítiques de 

dades obertes. 

JUS Es publiquen al web de Departament de Justícia els descriptors d'atenció a la 

víctima. Inclouen dades sobre l'evolució anual de persones ateses a les Oficines 

d'Atenció a la Víctima (OAVD), descriptors sociodemogràfics, les actuacions 

principals dutes a terme per les OAVD i dades judicials. Com a dada acumulada, 

consten 18.162 actuacions dutes a terme per les OAVD des de gener a setembre de 

2013. L'any 2012, es van realitzar un total de 23.620 actuacions.  

JUS S'ha presentat l'estadística de serveis penitenciaris de 2013 a Catalunya. El 

nombre de reclusos a les presons catalanes s'ha situat a nivells de fa sis anys. Això 

suposa un descens del 2,42% i una rebaixa de la taxa d'encarcerats fins a 130 

reclusos per cada 100.000 habitants, tres punts menys que l'any anterior. Es pot 

destacar que els interns participants en alguna activitat augmenten fins al 96%, cinc 

punts per sobre dels registres de l'exercici anterior. 

GRI Actualització del mapa dels centres de culte de Catalunya. El mapa de les 

religions de Catalunya recull, amb dades del 2013, les xifres amb distribució 

comarcal dels llocs on es realitza culte de forma habitual. L'estudi comptabilitza un 

total de 7.958 centres arreu del territori català, corresponents a 13 confessions 

religioses. 

PRE Consolidació de les gairebé 80 normes afectades per la Llei 2/2014 de mesures 

fiscals. El Portal Jurídic de Catalunya http://portaljuridic.gencat.cat ha elaborat i 

publicat els textos consolidats (o textos vigents) de les gairebé vuitanta normes 

modificades o derogades per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic. Aquesta actuació, que facilita la 

consulta de les versions realment vigents de les normes, s'ha portat a terme al 

costat de la tasca diària de consolidació de disposicions que realitza el Portal Jurídic 

de Catalunya. 
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JUS A principis del 2014 s'ha aprovat l'Avantprojecte de llei de protectorat de les 

fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades 

d'utilitat pública. S'ha presentat al Parlament el Projecte de Llei. El seu objectiu és 

la regulació de les funcions de control i supervisió, per part de l'Administració, a fi de 

garantir l'exercici correcte del dret de fundació i el manteniment dels pressupòsits de 

la declaració d'utilitat pública de les associacions. 

PRE Propostes i reflexions per a la Regeneració Democràtica i la Transparència. El 

president ha presentat al Parlament 51 propostes i reflexions, que inclouen -entre 

altres-  donar publicitat de totes les retribucions dels càrrecs electes o designats, la 

creació d'un registre únic de tot el sector públic català on es garanteixi el rendiment 

de comptes i la designació d'un auditor permanent de la comptabilitat dels partits. 

PRE El Govern aprova un codi ètic per als alts càrrecs de l'Administració. Tots els 

alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat hauran d'acceptar el contingut 

d'aquest nou Codi ètic i també la publicació de les seves dades retributives en el 

portal de Transparència. L'Administració de la Generalitat pretén situar-se al 

capdavant de les administracions públiques d'Europa i de l'Estat espanyol en 

matèria de transparència democràtica. 

PRE Reforçament de l'Oficina de Supervisió de la Contractació Pública (OSCP).  En 

el marc de les propostes resultants de la segona cimera per a la regeneració 

democràtica, s'han revisat les funcions de l'OSCP. Seran, entre d'altres, establir 

directrius als departaments i entitats del sector públic de la Generalitat per 

incrementar la transparència, fomentar l'ús del procediment obert, fer accessible la 

informació a la ciutadania o incrementar l'elaboració i difusió d'informes sobre la 

contractació pública.  

PRE Es constitueix el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Suposa la 

transformació de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals (OARCC), amb 

l'objectiu de reforçar les garanties de control i la transparència en matèria de 

contractació pública. Deixa de ser unipersonal per estar format per tres persones. La 

creació del Tribunal s'emmarca dintre de les 51 mesures en  matèria de 

transparència i regeneració democràtica.   

PRE El Govern adequa el règim econòmic i financer de la Delegació de la 

Generalitat davant la Unió Europea al de la resta de delegacions. La Delegació 

funcionarà amb un règim de gestió econòmica desconcentrada, és a dir, amb 

autonomia econòmica i financera. Amb aquesta iniciativa s'iguala el sistema de 

gestió econòmica de la Delegació davant la Unió Europea amb el règim que s'aplica 

a la resta de delegacions del Govern a l'exterior. 

PRE El Govern ha aprovat el Projecte de llei per a la transparència i sostenibilitat 

del sector de la comunicació per reforçar els mitjans públics i afavorir-ne la 

independència. Es reforça la plena autonomia de la Corporació respecte del poder 

executiu, per garantir la seva independència, neutralitat i objectivitat. Amb el mateix 
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objectiu el text impulsa la transparència en la contractació de productes externs per 

part de la Corporació, en particular en el que fa referència a la compra, el 

desenvolupament, la producció o la coproducció de programes audiovisuals. 

D'aquesta manera, tots els contractes seran públics, ja que el Projecte de llei 

prohibeix la clàusula de confidencialitat i reserva en la compra de productes i serveis 

de la Corporació.   
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Eix 6 . Desenvolupament sostenible i equilibri territorial 

Exigir el compliment de l'agenda catalana del corredor ferroviari del Mediterrani 
 

TES La Generalitat reclama al Govern francès que tot el Corredor Mediterrani tingui 

les mateixes característiques i funcionalitat. El Govern català proposa en la 

consulta pública del futur tram d'alta velocitat entre Montpeller-Perpinyà que sigui 

dissenyat per al trànsit mixt de passatgers i mercaderies per donar continuïtat als 

trams existents. La proposta rep el suport dels ajuntaments de Barcelona, 

Tarragona, Girona i Figueres, dels ports de Barcelona i Tarragona, d'associacions i 

d'operadors. 

TES El Govern ha creat el febrer del 2013  l'Observatori del Corredor Mediterrani. El 

nou Observatori farà el seguiment de l'activitat política, econòmica i social que es 

generi en aquest eix estratègic i permetrà reivindicar les infraestructures per 

completar-lo, dissenyar una estratègia d'explotació i gestió d'aquesta infraestructura 

i detectar les necessitats de les empreses catalanes per aprofitar-ne les noves 

oportunitats. 

TES La Generalitat lidera un projecte europeu per potenciar el transport ferroviari 

de mercaderies al Corredor Mediterrani. El projecte iFreightMED-DC, que 

s'emmarca en el programa europeu de cooperació transnacional MED, promourà 

nous serveis ferroviaris de mercaderies tot posant en contacte carregadors, ports, 

operadors i administracions de l'Europa mediterrània. 

TES Impuls del tercer rail entre Tarragona i Castellbisbal. És una iniciativa del Port de 

Tarragona i de la Generalitat que es va presentar al Ministeri de Foment, que és qui 

ho ha d'executar. Les obres, que s'han dividit a efectes contractuals en 4 actuacions, 

es van licitar el 14 de febrer de 2014 per un import global de 236,3 MEUR i un 

període d'execució de 20 mesos. Si aquest calendari es compleix, es podria assolir 

l'objectiu que l'obra estigui acabada l'any 2015. 

 

Potenciar l'eix portuari Barcelona-Tarragona i de l'aeroport del Prat perquè 
esdevingui un hub aeroportuari 
 

TES Territori ha pactat amb el Ministeri Foment que la creació del Fons 

d'Accessibilitat garantirà l'autonomia financera dels ports de Barcelona i 

Tarragona. El Fons d'Accessibilitat dels Ports garantirà que els recursos dels ports 

de Barcelona i Tarragona serveixin per invertir en infraestructures dels propis ports o 

dels seus àmbits de competitivitat. S'ha aturat així un altre dels aspectes 

discordants, que és el que feia referència a la proposta d'obligar que el 50% dels 

resultats positius dels ports anessin al Fons. 

TES El Govern proposa un servei de llançadora per desencallar els accessos en 

tren a la T1 de l'aeroport de Barcelona. El conseller ha proposat a la ministra de 
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Foment la implantació d'una nova llançadora ferroviària que connecti el centre de 

Barcelona i la T-1 de l'aeroport cada 15 minuts. L'obra es desenvoluparia a través de 

la col·laboració público-privada, amb un termini d'execució de 4 anys i un cost de 

217 milions, 93 menys que la proposta inicial de Foment de l'any 1998. 

TES Conveni pels nous accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona, 

infraestructura clau per l'economia catalana. La Generalitat cedeix una part del 

corredor d'FGC per desenvolupar en una doble plataforma tant els accessos viaris 

com ferroviaris, fet que abarateix entre 50 i 100 milions d'euros el projecte. La 

previsió és que les obres comencin durant l'any 2013 i que les noves 

infraestructures entrin en servei el 2015.  

TES S'ha inaugurat la terminal d'hidrocarburs TRADEBE al Port de Barcelona. La 

nova terminal logística, que ha suposat una inversió de 65 milions d'euros per part 

de TRADEBE, s'ha construït en dues parcel·les ubicades al moll de l'Energia del 

Port de Barcelona, amb una extensió total de 60.000 m2 ocupats per 29 tancs 

d'emmagatzematge que ofereixen una capacitat total de 450.000 m³. Aquesta 

instal·lació donarà feina a 27 persones. 

TES S'ha inaugurat el juny del 2013 la nova terminal de ferris de Grimaldi Lines al 

Port de Barcelona. La nova terminal del Grup Grimaldi, que ha suposat una 

inversió de 20 MEUR, permetrà impulsar el transport marítim de curta distància. 

 

Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa 
d'infraestructures integrada 
 

TES S'ha presentat el Pla d'Inversions de Ports de la Generalitat 2014-2017. El Pla 

d'inversions 2014-2017 de Ports de la Generalitat preveu una inversió 

publicoprivada de 95 milions d'euros en actuacions a executar en els propers quatre 

anys en els ports catalans. D'aquesta inversió, el 69% es finançarà amb fons privats 

i el 31% restant amb recursos públics. 

TES Acord institucional per promoure els ports de Palamós i Roses i els seus 

destins turístics davant del sector creuerístic. Es tracta d'un acord signat entre la 

Generalitat i diverses entitats de la Costa Brava amb l'objectiu d'impulsar accions 

per captar noves línies, fidelitzar companyies i consolidar els ports com a destins 

turístics. 

TES S'han realitzat millores a diversos ports. Al port de Vilanova s'ha millorat el parc 

de Ribes Roges amb un espai ver per als ciutadans, al port d'Alcanar s'han adjudicat 

les obres de dragatge del canal d'entrada del port per un import de 3 milions d'euros, 

i s'han renovat les instal.lacions de la nàutica popular al port de Blanes per donar 

major qualitat de servei als usuaris d'embarcacions de petita eslora per un import de 

200.000 euros. 
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TES S'ha enllestit la tramitació del Pla especial sobre infraestructures de telefonia 

mòbil de Tarragona. Concreta les zones més idònies per implantar noves 

instal.lacions, estableix mecanismes per reduir -ne l'impacte visual i dóna un termini 

de cinc anys a les instal.lacions preexistents perquè s'adeqüin. 

TES El Govern ha aprovat (maig 2014) el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística. Permetrà donar ús a les promocions d'obra nova no acabades per la 

crisi. Persegueix els objectius de simplificar i millorar la redacció de la regulació 

vigent, simplificar la tramitació quan el marc legal ho permet i homogeneïtzar criteris 

per unificar l'actuació dels operadors en matèria sancionadora. 

TES El Govern ha aprovat (maig 2014) el nou funcionament dels òrgans urbanístics 

col·legiats de la Generalitat per simplificar-ne l'estructura i agrupar la 

normativa en un sol text. També s'ha creat la Comissió territorial d'urbanisme de 

l'Alt Pirineu. 

TES Aprovat l'inici de la redacció del PDU d'àmbits d'activitat econòmica del Delta 

del Llobregat. El planejament delimitarà diversos sectors d'interès supramunicipal 

per executar directament actuacions d'especial rellevància econòmica als termes de 

Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans. Es tracta d'aprofitar la situació estratègica 

d'aquesta zona, la seva proximitat al port de Barcelona, a l'aeroport del Prat i a la 

Zona d'Activitats Logístiques (ZAL), així com als espais agraris del Delta del 

Llobregat.  

TES Aprovat el Pla especial urbanístic del conjunt històric artístic de Tortosa (Baix 

Ebre). Inclou un catàleg amb 294 elements arquitectònics i 42 jaciments 

arqueològics i en regula les intervencions. 

AAM Assoliment d'un acord històric en relació amb el preu de l'aigua del sistema 

Segarra-Garrigues. L'acord redueix la tarifa fixa anual en funció de la dotació 

d'aigua a canvi de pujar el preu per consum que pujarà de 0,080 euros a 0,096 

euros. La mesura afavoreix la incorporació de més hectàrees al regadiu.  

TES Catalunya lidera el rànquing estatal de superfície de sòl logístic amb 6 milions 

de m2 i és l'única que creix de tot l'Estat. L'informe anual dels Indicadors de 

Competitivitat del Sistema Logístic Català, elaborat per l'Observatori de la Logística, 

revela les últimes tendències del mercat de la logística i el transport a Catalunya. 

AAM Impuls de les obres de nous regadius per millorar la competitivitat de les 

explotacions agrícoles. Noves obres del Segarra-Garrigues per poder regar 20.000 

noves hectàrees a Sarroca, Verdú, Castelldans i les Borges Blanques, i amb una 

inversió del Govern de 60 M€. També s'han incorporat 420 ha noves al reg de la 

Terra Alta. A més, s'ha establert un conveni amb la Comunitat de Regants del 

Garrigues Sud per millorar el finançament i executar el conjunt de l'actuació del 

regadiu de l'etapa IV del Garrigues Sud. També s'ha arribat a un acord amb la CHE 

per realitzar les obres de compensació d'Oliana i Peramola, que acumulen 10 anys 
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d'endarreriment, i permetran posar en regadiu un màxim de 222 ha. 

AAM Execució de les concentracions parcel·làries per millorar l'eficiència del 

regadiu. Durant el 2013 s'han entregat les escriptures de la concentració 

parcel·lària de Preixens (La Noguera), les obres de la qual han suposat un import de 

4,7 milions d'euros. Aquesta concentració parcel·lària ha abastat una superfície de 

1.245 hectàrees, pertanyents a 203 propietaris. 

TES La Confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar és la primera a adherir-se a 

l'acord  de millora de la gestió pesquera a Catalunya (Baix Ebre). La Confraria 

de pescadors de l'Ametlla de Mar ha estat capdavantera a adherir-se a l'acord 

promogut per Ports de la Generalitat i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, per tal d'impulsar el sector pesquer català i 

modernitzar la seva gestió. Amb l'acord signat, l'Administració catalana i la Confraria 

de pescadors es doten d'un instrument per fer una gestió més eficient i adaptada a 

les necessitats actuals del sector. 

TES Millora dels processos urbanístics per estimular activitats econòmiques amb 

la redacció de 10 Plans Directors Urbanístics estratègics. Impuls a l'urbanisme 

exprés amb la tramitació abans d'un any de 10 plans directors urbanístics (PDU) per 

poder encabir activitats econòmiques amb interès estratègic. Ja s'ha aprovat iniciar 

la redacció del planejament de l'eix Riera de Caldes, de la Granvia-Hospitalet i del 

sector d'activitats Salt-Vilablareix. 

AAM Millora dels regadius per maximitzar l'eficiència de les explotacions agrícoles. 

Destaca la convocatòria d'ajuts a la millora de regadius que ha beneficiat 95 

comunitats de regants a la demarcació de Lleida, amb una subvenció de 6.514.105 

euros, que genera una inversió de 12.625.323 euros. 

AAM Posada en marxa del Pla d'estalvi d'aigua dels regants del Ter. Amb la posada 

en marxa del pla es preveu obtenir un 30% d'estalvi d'aigua i, en alguns casos, fins i 

tot millorar els rendiments del conreu. 

TES Es construeix el viaducte que dotarà d'un nou accés a Viladecans i al sector de 

Ca n'Alemany, estratègic per a l'economia del Baix Llobregat. Comença la 

primera fase de les obres d'urbanització del sector econòmic, on s'implantarà el 

centre logístic i de negoci on line de l'empresa Desigual. 

AAM Constitució de la nova Associació Catalana de Comunitats de Regants. 

L'organisme permetrà implicar a tots els ens i entitats en la gestió i planificació del 

regadiu. A Catalunya hi ha censades més de 950 de corporacions i entitats de 

diferent tipologia que es dediquen a l'administració de l'aigua de reg.  

TES S'ha deixat sense efecte el planejament de 12 àrees residencials estratègiques 

a petició dels ajuntaments. Estaven planificades als municipis de Granollers, 

Manresa, Igualada, Sant Vicenç dels Horts, Reus, Valls, Móra d'Ebre, Palafrugell, 
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Roses i Balaguer.  

AAM Millora de l'antic camí de la tartera del Pedraforca per reduir el nombre 

d'accidents. Els treballs de condicionament i millora del camí consisteixen a 

recuperar en la mesura del possible l'antic camí de la tartera, en aquells trams en 

què encara es conserva, millorant-ne el traçat, desbrossant-lo de vegetació i retirant 

pedres que en dificultin l'ús. 

TES El Govern engega el procés per crear la nova llei d'arquitectura per incorporar 

objectius de qualitat en projectes tant públics com privats. La nova norma 

pretén també posar en valor l'interès públic de l'arquitectura assegurant-ne la 

preservació com a patrimoni cultural i social. S'incorporarà en els plecs dels 

concursos d'obra pública, urbanització i edificació criteris de qualitat, creativitat i 

funcionalitat que seran avaluats per un jurat. Es promourà l'accés a la professió de 

joves titulats, en el marc de les polítiques de foment de l'emprenedoria i l'ocupació. 

TES Presentat el nou PDU del Centre Direccional-Parc de l'Alba a Cerdanyola del 

Vallès. El desenvolupament urbanístic del Centre Direccional comportarà una 

inversió global que superarà els 342 MEUR, dels quals el juny del 2014 ja se n'han 

invertit 110 MEUR. Cal afegir, a més, la inversió privada per edificar la superfície de 

sostre prevista al sector, que segons els estàndards habituals, serà de 1.500 MEUR. 

Amb tot, es preveu que el procés d'urbanització i edificació creï 12.000 llocs de 

treball i s'estima que, un cop consolidat el sector, les activitats en generin 20.000 

més. 

AAM Millora del Camí de l'Últim Càtar. S'han dut a terme treballs de millora i de 

manteniment de camins i senyalització de la ruta per valor de 46.000 ?. Aquest camí 

és una ampliació del Camí dels Bons Homes. 

TES El Govern ha firmat el protocol amb el Govern d'Andorra per l'aeroport de la 

Seu (Alt Urgell). El protocol amb el Govern del Principat d'Andorra ha de permetre 

concretar els compromisos d'ambdues parts de cara a l'obertura d'operacions 

comercials a l'aeroport Pirineus - la Seu d'Urgell. 

 

Dotar el país d'una xarxa viària més segura i que garanteixi l'accessibilitat a tot el 
territori 
 

TES S'han iniciat els treballs de millora a la C-37z a Manresa (Bages) (juny 2014). 

L'actuació permetrà millorar l'estat del ferm en un tram d'1,2 quilòmetres, amb un 

pressupost de 150.000 euros. 

TES S'han iniciat les obres de millora de la connexió de la C-17 amb la carretera de 

Granollers a Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental) (maig 2014). L'objectiu és millorar la 

capacitat i la seguretat de l'actual enllaç mitjançant unes obres pressupostades en 

3,1 milions d'euros.  
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TES S'han iniciat les obres de millora a l'Eix Diagonal (C-15 i C-37) (maig 2014). Els 

treballs abastaran millores en la senyalització, els elements de seguretat viària i 

l'ordenació del trànsit a l'Eix i també a vies i camins locals de l'entorn. El pressupost 

és d' 1,4 milions d'euros. 

TES Han finalitzat les obres de seguretat viària als túnels del Figaró de la C-17 (juny 

2014). Les obres han consistit en la millora del sosteniment de la infraestructura, 

amb un pressupost de 550.000 euros. 

TES Han finalitzat les obres de millora del camí d'Alboquers, accés Sant Bartomeu 

del Grau (Osona) (juny 2014). Els treballs han tingut com a objectiu millorar la 

connectivitat del municipi amb la nova carretera Olost-Olvan. El pressupost ha estat 

de 357.000 euros. 

TES Ha entrat en servei la variant de Vilanova de la Barca (C-13) (Segrià) (abril 

2014). La nova carretera de cinc kilòmetres de longitud i quatre carrils de circulació, 

permet evitar el trànsit per l'interior del nucli urbà. Les obres han comptat amb un 

pressupost de 49 milions d'euros. 

TES El Govern prohibeix el pas de vehicles pesants per l'N-II al seu pas per Girona. 

Amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat a l'N-II a Girona, s'ha restringit (abril 2013) el 

pas de camions de 4 eixos o més, entre la Jonquera i Maçanet de la Selva, amb 

excepcions per càrrega o descàrrega, omplir el dipòsit o avituallament, amb 

obligació de fer el trajecte mínim imprescindible. Per compensar-ho, la Generalitat, 

el Ministeri de Foment i Acesa han pactat bonificacions als peatges de l'AP-7 d'entre 

el 35% i el 50%, segons el recorregut realitzat. L'Estat i la Generalitat aportaran 

cadascuna fins un màxim d'1,5 milions d'euros a la concessionària per fer front a la 

reducció de l'import del peatge. 

TES El Govern aprova les noves tarifes a la C-32 amb bonificacions d'entre el 10% i 

el 30% al Maresme i el Garraf (Maresme i Garraf). 120.000 usuaris ja n'han pogut 

gaudir en els dos primers mesos de funcionament. A més, al llarg de 2014, 

s'implantarà el sistema de pagament segons recorregut, amb una rebaixa del preu 

del peatge de fins al 80% en alguns trams. L'acord entre la Generalitat i les 

concessionàries Invicat i Aucat permetrà que a partir de 2014 comencin obres de 

millora per valor de 100 milions d'euros tant al tram del Garraf com al del Maresme. 

TES Milloren les condicions del descompte del 100% per a residents al túnel del 

Cadí (Berguedà i Cerdanya). S'amplia d'un a tres anys el termini per renovar la 

documentació. Se simplifica el procés per presentar la documentació i s'inclouen 

nous col·lectius de beneficiaris. 

TES S'ha presentat la proposta per ampliar la C-16 entre Berga i Bagà amb una 

innovadora mitjana mòbil. L'obra preveu la construcció d'un tercer carril reversible 

i la instal·lació d'una barrera de separació que es pot desplaçar en funció de les 

necessitats del trànsit. El projecte té com a objectiu millorar la seguretat i la fluïdesa 
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de la circulació, tenint en compte les necessitats de mobilitat de la zona i les puntes 

de trànsit, que es produeixen els caps de setmana. La redacció del projecte, suposa 

una inversió d'uns 100 MEUR. 

TES S'han realitzat les obres per reparar els danys provocats per les riuades de la 

Val d'Aran i l'Alt Pirineu el juny del 2013 a les carreteres. El Departament de 

Territori i Sostenibilitat  ha treballat a les carreteres C-28 a la Val d'Aran, la C-147, al 

Pallars Sobirà i l'L-500 a l'Alta Ribagorça), que tenien desperfectes valorats en 5,2 

milions d'euros. 

TES En funcionament el desdoblament de l'Eix Transversal, amb èxit. El gener de 

2013 es va posar en servei el desdoblament de l'Eix Transversal, entre Cervera i 

Caldes de Malavella. El desdoblament ha permès millorar la mobilitat intercomarcal i 

la seguretat viària, i la C-25 ha passat dels 8.669 vehicles diaris de mitjana des del 

desembre de 2012 fins als 11.025 del novembre de 2013. El desdoblament es va 

finançar amb una concessió d'obra pública (peatge a l'ombra) que inclou el 

manteniment de la infraestructura fins a l'any 2040. El 2013, l'aportació de la 

Generalitat a la concessionària ha estat de 17,6 milions d'euros. 

TES En funcionament la nova variant Sud de Lleida (Segrià). La nova variant sud de 

Lleida  ha entrat en servei el gener de 2013 amb una longitud total de 8,5 

quilòmetres, dels quals 4,5 corresponen al desdoblament de la carretera preexistent 

i 4 al seu perllongament. Els treballs, que han comptat amb una inversió de 46,2 

milions d'euros, s'emmarquen en el projecte d'anella viària d'alta capacitat al voltant 

de Lleida. 

TES En funcionament la millora de la carretera entre Olost i Olvan (Osona i 

Berguedà). El Govern ha completat les obres de condicionament de l'itinerari entre 

Olost i Olvan en un tram de prop de 22 quilòmetres i una inversió de 39 milions 

d'euros. Aquesta actuació ha millorat el traçat de l'itinerari i facilita les comunicacions 

entre els municipis d'Osona i del Berguedà i la connexió entre l'Eix Transversal i l'Eix 

del Llobregat. 

TES S'han finalitzat les obres de millora de la seguretat viària a la C-55 a Manresa 

(Bages). Les obres de millora de la seguretat viària a la C-55 a Manresa tenen 

l'objectiu de reduir l'accidentalitat. Els treballs, amb un cost d'1,2 milions d'euros, 

inclouen tasques de redistribució de carrils, la millora d'incorporacions i sortides de 

la carretera i el reforç de la separació dels sentits de circulació. 

TES S'han adjudicat els treballs per millorar la seguretat viària a la carretera N-

141e, entre Anglès (Selva) i Salt (Gironès). Els treballs incidiran en la 

senyalització, el ferm, el sistema de contenció i l'abalisament, amb un pressupost 

d'1,5 milions d'euros. En paral·lel, es continuarà amb la tramitació del projecte de 

condicionament i de construcció de variants per millorar la infraestructura de manera 

integral. 
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TES S'han aplicat mesures de millora de la seguretat viària a la C-352 entre la Roca 

i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). S'han realitzat treballs puntuals per 

reforçar la separació entre sentits de la circulació i millorar la percepció dels 

conductors. Posteriorment, s'avaluaran els resultats i s'estudiarà la conveniència i 

viabilitat d'aplicar mesures addicionals, com la instal·lació d'una barrera de 

separació de carrils. En paral·lel, es continuarà amb la tramitació del projecte de 

desdoblament. 

TES S'han conclòs els treballs de millora de la seguretat del túnel de l'Obaga Negra 

(C-14) a Peramola (Alt Urgell). El túnel s'ha reobert al trànsit un cop han finalitzat 

els treballs de millora que s'han dut a terme en els últims mesos. L'actuació, que ha 

comptat amb un pressupost de 3,9 milions d'euros, ha consistit en el reforçament del 

revestiment del túnel, fet que permet resoldre les patologies que s'hi havien detectat 

i millorar, així, la resistència del túnel i afavorir la seguretat viària. 

TES S'ha presentat un pla d'actuacions per reduir els accidents provocats per 

animals a la xarxa viària. El Govern ha presentat els resultats d'un estudi 

d'accidentalitat provocada per animals en llibertat a la xarxa viària, alhora que ha 

anunciat un pla de mesures per reduir aquest tipus d'accidents i millorar així la 

seguretat viària. A Catalunya es produeixen anualment un miler d'accidents d'aquest 

tipus, un 50% provocats per porcs senglars. 

TES S'ha presentat una nova regulació per facilitar la senyalització de camins i 

d'establiments. Aquesta proposta vol respondre a les necessitats específiques 

plantejades per municipis i entitats, on hi ha masies, cases de turisme rural i 

establiments turístics força dispersos en el territori, així com una xarxa molt àmplia 

de camins. La regulació vol donar resposta a les necessitats específiques del 

territori, uniformitzar criteris i facilitar a l'usuari la localització i identificació dels 

indrets. 

TES El Govern invertirà 20 milions d'euros en el manteniment de les carreteres amb 

més trànsit a la demarcació de Barcelona. El Departament licita dos contractes 

per a la conservació de 520 quilòmetres en vies com la C-58, la C-17, la C-55 o la C-

31 durant un període de tres anys. Els treballs inclouen el seguiment de l'estat del 

ferm, la senyalització, les barreres de seguretat, entre d'altres elements. Les 

actuacions tenen com a objectiu garantir un nivell òptim de servei de la xarxa de 

carreteres i vetllar, així, per la seguretat viària 

TES El Govern destina 165 milions d'euros al manteniment de la xarxa viària. Les 

tasques de conservació abastaran uns 5.300 km de carreteres arreu del territori, 

amb un pressupost de 124 milions d'euros. I també s'hi inclou una partida de 41 

milions per a l'explotació dels túnels que gestiona la Generalitat i del Centre de 

Control de Carreteres ubicat a Vic. 
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Fomentar la dotació d'infraestructures de tecnologies de la informació i la 
comunicació a tot el territori de Catalunya 
 

EMO El Govern ha aprovat el desplegament de la xarxa de fibra òptica de Catalunya, 

XFOCAT. La Generalitat connectarà amb fibra òptica 4.297 seus repartides en 712 

municipis, cosa que representa el 73% de les seves dependències. L'objectiu 

principal d'aquesta xarxa és cohesionar i modernitzar els serveis públics catalans 

per augmentar-ne la qualitat i l'eficiència. 

 

Desenvolupar mesures per fomentar un transport públic de viatgers integrat, de 
qualitat i sostenible econòmicament que garanteixi una mobilitat eficient 
 

TES L'L9 arribarà a l'Aeroport del Prat el primer semestre del 2016. El MHP ha 

anunciat la posada en servei de 20 nous km i de 15 estacions entre la Zona 

Universitària i la T-1. 

TES S'ha implantat la integració tarifària a la Rodalia del Camp de Tarragona amb 

estalvis de fins al 80% del preu del bitllet senzill. Les 13 estacions on paren els 

trens del servei de Rodalies han passat a formar part del sistema tarifari integrat de 

l'ATM. 

TES Nou tren turístic d'FGC, el Montserrat Exprés. És un servei directe i diari entre 

Barcelona i Montserrat, una de les destinacions turístiques més visitades de 

Catalunya, amb un recorregut d'una hora i trenta minuts. 

TES Nous abonaments T-10. Per als trajectes de Lleida amb la Val d'Aran , l'Alt Urgell, i 

l'Alta Ribagorça. En els dos primers casos permetrà fer 10 viatges en 120 dies a un 

preu de 7 euros el trajecte i en el cas de l'Alta Ribagorça el preu serà de 8 euros per 

trajecte. Els descomptes oscil.len entre el 30% i el 50%.  

TES El Departament ha obert un expedient a l'empresa UBER per suposada 

activitat irregular en el transport de persones. Les sancions per no tenir les 

corresponents llicències poden arribar als 2.000 euros.  

TES S'han iniciat les obres de la nova estació d'autobusos d'Amposta. La nova 

estació entrarà en funcionament el darrer trimestre del 2014, tindrà una capacitat de 

7 andanes, una terminal, un aparcament per a 9 turismes i la inversió prevista és d' 

1,2 milions d'euros.  

TES S'han adjudicat les obres de millora de l'accessibilitat de l'estació L3 de Poble 

Sec. Consistiran en la instal.lació de nous ascensors per comunicar andanes, 

vestíbul i carrer. El cost d'adjudicació ha estat de 2 milions d'euros.  

TES S'han completat les obres d'adaptació de l'estació de metro de Llacuna de l'L4 

(Barcelonès). Les obres, amb un cost de 4,3 milions d'euros, han consistit en 

l'adequació de l'estació de Llacuna per encabir-hi tres nous ascensors que serviran 
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per millorar la connexió entre l'exterior, el vestíbul i les andanes d'aquesta estació. 

Amb aquesta ja són 118 les estacions adaptades de la xarxa de metro, d'un total de 

139, la qual cosa suposa el 85%. 

TES S'han finalitzat les obres de millora de l'estació de metro de Virrei Amat de la 

Línia 5 de metro (Barcelonès). Les obres han permès ampliar el vestíbul del Pg. de 

Fabra i Puig, adaptar-lo a les persones amb mobilitat reduïda i dotar-lo d'un nou 

accés des de la Pl. de Virrei Amat. Aquesta actuació, que beneficiarà els prop de 

16.000 passatgers que utilitzen diàriament l'estació, ha comptat amb un pressupost 

de 7 milions d'euros. 

TES S'han iniciat les obres de millora de l'accessibilitat de l'estació Rambla Just 

Oliveras de l'L1 de metro (Barcelonès). Els treballs permetran la instal·lació de 

nous ascensors per comunicar les andanes, el vestíbul i el carrer. L'actuació s'ha 

adjudicat per un import de 2,3 milions d'euros. 

 

Garantir la qualitat i la seguretat del subministrament energètic prioritzant les 
inversions en infraestructures que contribueixin a estructurar socialment i econòmica 
el país 
 

EMO El Govern expressa el seu rebuig a la subestació de 400 kV de Santa Coloma 

de Gramenet fins que estigui tècnicament justificada.. El Govern de Catalunya 

s'oposa a la construcció de la nova subestació elèctrica de 400 kV de Santa Coloma 

de Gramenet, i a la modificació de les línies de 220 kV Sentmenat-St. Fost-Canyet-

St. Andreu-Can Jardí per a la connexió del circuit de 400 kV Pierola-Sta. Coloma, 

fins que no es justifiqui la viabilitat de l'anella elèctrica al voltant de Barcelona que té 

projectada Red Eléctrica de España (REE). El Govern també ha emès un informe 

desfavorable sobre la línia elèctrica Gramenet-Desvern de 400 kV. 

EMO La Generalitat redactarà un pla director urbanístic per  ordenar l'activitat 

minera al Bages. La Generalitat i els ajuntaments de Súria i Sallent han mantingut 

una reunió de treball per analitzar la situació actual i els projectes de futur en les 

activitats mineres que es desenvolupen a la comarca del Bages, concretament en 

aquests dos municipis. 

EMO Catalunya ha superat les 100.000 certificacions energètiques d'habitatges i 

edificis ja existents. D'aquests primers 100.000 certificats registrats, un 72% 

corresponen a la demarcació de Barcelona, un 12% a Girona, un 11% a Tarragona i 

un 5% a Lleida. El sistema telemàtic posat en marxa per l'ICAEN ha permès registrar 

els certificats i lliurar l'etiqueta corresponent en un termini màxim de 48 hores. 

EMO La Generalitat incentivarà les pimes perquè adeqüin edificis intel·ligents per a 

la gent gran a través del projecte europeu Wider. El projecte, dotat amb més de 

2,5 milions d'euros, organitzarà tallers d'innovació per a pimes de diversos sectors i 

convocarà ajudes directes per a projectes d'empreses catalanes que adeqüin 
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habitatges per a gent gran, fent-los intel·ligents i sostenibles. 

EMO La Generalitat de Catalunya participa a la fira EVS27, la trobada internacional 

de referència del vehicle elèctric. Aquesta trobada internacional és la més 

important dins el sector del vehicle elèctric i se celebra per primer cop a Barcelona. 

El congrés reunirà al recinte de Fira Gran Via més de 500 experts en mobilitat 

elèctrica de tot el món, amb més de 170 expositors. L'estand "Barcelona Catalonia" 

mostrarà les novetats impulsades per la Generalitat de Catalunya. 

EMO 9a Setmana de l'Energia sota el lema 'Quan parlem d'estalviar energia i diners, 

tu tens la paraula' celebrada del 25 al 28 de juny de 2013. Entre els objectius 

plantejats destaca introduir els ciutadans en la comptabilitat energètica, tot posant al 

seu abast eines i instruments com a primer pas per a detectar les situacions on es 

pot efectuar una millora de consum energètic. 

EMO La Generalitat ha signat un acord amb el sector privat per sumar esforços en 

favor de la renovació energètica dels edificis catalans.  

 

Gestionar millor l'aigua com a recurs escàs i valuós, amb una visió integral del cicle i 
amb especial cura de la qualitat dels nostres rius 
 

TES Defensa d'un model hidrològic català davant el nou Pla Hidrològic de l'Ebre 

aprovat per l'Estat. S'ha presentat un requeriment davant el Consell de Ministres 

demanant que es deixi sense efecte el Reial Decret que ha aprovat el pla. Amb 

aquesta acció també es sol·licita que es tinguin en compte les diverses al·legacions 

presentades pel govern català, encaminades a garantir un cabal adequat en el tram 

baix del riu. El requeriment sol·licita, entre d'altres aspectes, que els cabals 

ecològics es determinin com una restricció prèvia als usos que preveu el pla. 

TES Aprovació d'un nou pla d'usos per promoure activitats lúdiques en 

embassaments i rius de conques internes. S'ha creat un nou marc normatiu per 

incentivar els usos turístics i de lleure de 16 embassaments i 23 trams de rius de les 

conques internes. La Baells serà el primer embassament on es durà a terme 

aquesta iniciativa. L'objectiu del nou pla és donar una major utilitat a les 

infraestructures hidràuliques i potenciar les activitats econòmiques dels territoris on 

estan ubicades. 

TES Convocatòria de subvencions de 300.000 euros per als municipis amb 

problemes de subministrament d'aigua 2014. L'Agència Catalana de l'Aigua es 

farà càrrec del 50% dels costos que tingui un municipi a l'hora de contractar camions 

cisterna per garantir el subministrament d'aigua potable. Aquesta línia de 

subvencions s'aplicarà durant tot l'any 2014. 

TES Actuacions de millora del subministrament d'aigua i increment de la garantia 

del recurs. S'han promogut 5 actuacions de millora de subministrament als 
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municipis de Benissanet, Miravet, Tivissa, Vinebre i Falset davant d'un eventual 

episodi de contaminació durant els treballs de descontaminació de l'embassament 

de Flix. Els treballs, que formen part del Pla de Restitució Territorial de Flix, 

beneficiaran prop d'11.000 persones. També s'ha millorat el subministrament d'aigua 

de Parets del Vallès, connectant la zona industrial del municipi amb la xarxa Ter-

Llobregat i s'ha presentat el nou projecte per resoldre els problemes d'abastament 

d'aigua a 32 municipis de la Segarra, l'Urgell, la Conca de Barberà i l'Anoia (44.000 

persones). 

TES Revisió de les zones sensibles de les conques internes i de les zones 

costaneres catalanes. Fruit d'aquest procés s'han declarat sensibles un total de 

132 masses d'aigua (un 38% de les masses d'aigua superficials a les conques 

internes).  L'objectiu d'aquesta mesura, determinada per la Directiva europea i que 

es realitza cada 4 anys, és analitzar l'efectivitat dels sistemes de sanejament 

actuals. 

TES Desenvolupament de les obres de sanejament previstes en el Pla de 

Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes. Des del 2013 s'han posat en servei 25 

noves depuradores, que han permès el sanejament de 27 nuclis catalans, amb una 

inversió de més de 63 milions d'euros. Destaca la posada en servei de la 

depuradora del Maresme Nord, amb un cost de 47 milions d'euros i que dóna servei 

a 5 municipis de la comarca. A més, s'han dut a terme treballs de millora a les 

depuradores d'Arenys de Mar, Abrera, Sils i Vacarisses, amb un cost de més de 8 

milions d'euros. Durant el 2013, les depuradores catalanes van sanejar 653 hm3 

d'aigua residual un 1,3% més que al 2012, la qual cosa equival a omplir més de 

259.300 piscines olímpiques. A finals de 2013 hi havia 455 depuradores en servei a 

Catalunya. Durant el 2014 s'ha signat un conveni amb l'Estat per posar en servei 7 

depuradores de municipis catalans que fins ara no estaven en funcionament. 

TES Actuacions de millora de la qualitat de l'aigua subministrada. Durant el 2013 el 

laboratori de l'ACA ha analitzat prop de 6.000 mostres i 59.000 paràmetres per 

controlar i garantir la qualitat de l'aigua subministrada a la xarxa Ter-Llobregat. 

TES Actuacions de millora a la planta dessalinitzadora del Prat de Llobregat. 

S'instal·larà una nova tecnologia que permetrà reduir en un 20% el consum 

d'energia i allargar la vida útil dels filtres emprats en el procés. L'ACA i ATLL 

col·laboren en el projecte. 

TES Actuacions de millora i adequació de les lleres fluvials de Catalunya. Des del 

2013 a tot Catalunya s'han dut a terme més de 50 actuacions que han permès 

millorar la conservació de les lleres i la capacitat de desguàs. A més, s'han signat 

convenis amb 11 municipis que assumeixen les tasques de manteniment i 

conservació de lleres. Per al 2014 s'han subvencionat amb 300.000 euros 

actuacions a un total de 39 municipis. Aquestes actuacions permetran garantir la 

circulació de cabals d'avinguda per la llera en cas de fortes precipitacions i disminuir 

el risc d'inundacions. 
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TES Aprovació del Programa de Seguiment i Control del Districte de Conca Fluvial 

de Catalunya per al període 2013-2018. Tal i com estableix la Directiva marc de 

l'aigua s'han revisat i actualitzat els programes de seguiment i control. Durant aquest 

període es mostrejaran més de 1.000 punts de control en aigües subterrànies, 375 

estacions de seguiment en rius, 23 en embassaments, 4 en estanys, 56 en zones 

humides i 547 estacions de seguiment en aigües costaneres. 

TES Promoció de mesures per a l'estalvi d'aigua. A través d'un conveni amb la 

Diputació de Girona i el CILMA s'han dut a terme mesures per millorar l'estalvi a 

prop de 45 municipis gironins, mitjançant el repartiment de 4.800 mecanismes 

estalviadors, 40 xerrades i una exposició itinerant sobre el cicle de l'aigua. 

 

Impulsar una gestió de residus sostenible en el triple vessant: ambiental, econòmic i 
social 
 

TES Reducció de l'import de les fiances de les activitats de gestió de residus amb 

baixa incidència ambiental. Aquestes activitats fins al moment estaven subjectes a 

un terme fix de 21.000 euros, però s'ha considerat que havien de tenir una regulació 

més específica. La mesura comporta una reducció del 85% i 52% respectivament. 

Per a les deixalleries municipals el tipus de rebaixa es situa entre 1.000 i 4.000 

euros. Aprofitant aquesta revisió de garanties, s'ha creat una fiança nova exclusiva 

per a les activitats de preparació per a reutilització. 

TES Conveni per al finançament de la recollida i selecció dels residus municipals. 

La Generalitat i Ecoembes han signat un conveni 2014-2019 que regula les 

condicions per finançar la recollida i selecció dels residus municipals. Ecoembes 

aportarà més de 70 milions d'euros anuals al món local, i a les empreses de gestió 

de residus catalanes per pagar les despeses que té l'Administració local per recollir i 

seleccionar els envasos domèstics que es generen a Catalunya. El conveni també 

promou i finança la realització de campanyes d'informació i sensibilització ambiental 

desenvolupades pels propis ens locals, i les campanyes institucionals i altres 

actuacions destinades a fomentar la recollida selectiva dels envasos. 

TES Construcció de noves instal·lacions de gestió de residus municipals i millora 

de les existents. S'han destinat més de 46 milions d'euros a la millora 

d'infraestructures que permetran millorar el servei a més de 700.000 ciutadans. 

Destaca la inauguració del centre de tractament de residus de Lloret, l'ampliació del 

dipòsit controlat de residus de Mas de Barberans, la inauguració del dipòsit controlat 

de l'Espluga de Francolí i la planta de transferència de residus de Valls.  

TES Aprovació de la nova planificació de residus (PRECAT20). El document preveu 

que fins el 2020 es redueixi un 15% la generació de deixalles i que la recollida 

selectiva municipal assoleixi el 60% del total. S'ha finalitzat el procés participatiu que 

ha recollit més de 1.500 aportacions de la societat civil. El programa pot contribuir a 
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la creació d'entre 4.000 i 7.000 nous llocs de treball directes i indirectes. El 

pressupost total de la nova planificació, incloses les inversions, és de 782 milions 

d'euros fins al 2020. 

TES Execució del Pacte per la Bossa per a la reducció del consum de bosses de 

plàstic d'un sol ús. Des de l'any 2007, Catalunya ha reduït més del 50% del 

consum per càpita de bosses de plàstic d'un sol ús. El consum anual de cada català 

ha passat de 327 bosses a 156. El Govern i el sector comercial han pactat ampliar el 

programa de reducció de les bosses de plàstic fins al 2014. En total s'han adherit 65 

entitats i centres comercials, que han desplegat mesures per fer-hi front. 

TES Realització de mesures per prevenir i evitar el malbaratament alimentari. S'ha 

presentat la guia "Un consum més responsable dels aliments" per crear consciència 

i disminuir el malbaratament alimentari. Cada català llença 35 quilograms d'aliments 

a l'any, que sumen una pèrdua econòmica de 841 M? a tot Catalunya. 

TES S'atorguen ajuts de 2 M€ a projectes de foment de la recollida selectiva de 

l'orgànica. D'aquests ajuts, 1 M€ es destinarà a projectes de nova implantació o 

d'ampliació de l'àmbit de la recollida per tal d'incorporar nous habitants o nous grans 

productors en aquest àmbit. L'altre milió d'euros serà per a projectes de millora de la 

recollida en els municipis on ja està implantat el servei.  

TES Es constitueix la Comissió Interdepartamental d'Ecodisseny. La Comissió serà 

l'organisme encarregat de coordinar l'actuació de la Generalitat en l'àmbit de 

l'ecodisseny, definir les actuacions interdepartamentals prioritàries en aquesta 

matèria, i donar suport en l'aplicació, el seguiment i l'avaluació de les actuacions de 

l'Estratègia Catalana de l'Ecodisseny (Ecodiscat 2012-2015). 

TES Nova campanya per fomentar la correcta separació dels residus d'aparells 

elèctrics i electrònics. La campanya, iniciada el novembre de 2013, pretén donar a 

conèixer als ciutadans la xarxa de punts de recollida de què disposen i fomentar la 

seva participació en el procés de reciclatge, ja que no s'estan assolint els objectius 

de recollida selectiva de RAEE que marca la Directiva Europea de 4 quilos per 

habitant i any. 

TES Nova campanya per fomentar la correcta separació dels residus de piles i 

acumuladors. La campanya, amb l'eslògan "Quan les piles s'esgotin, separa-les 

bé", incideix en la importància de no acumular-les a casa i dipositar-les on toca. 

Només el 32% dels catalans coneixen que poden lliurar les piles i bateries als 

establiments on es venen. 

 

Impulsar polítiques ambientals de lluita contra el canvi climàtic com un eix 
transversal i vertebrador del país, de qualitat i de responsabilitat ambiental 
 

TES Aprovació de la memòria prèvia a l'inici de la tramitació de l'Avantprojecte de 
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llei de canvi climàtic de Catalunya. La Llei preveu establir els compromisos de 

reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEH). També preveu disminuir 

la vulnerabilitat de la població, els sectors socioeconòmics i els ecosistemes als 

impactes del canvi climàtic, a través de la integració en les diferents planificacions 

de les polítiques sectorials, de mesures concretes de mitigació i d'adaptació.  

TES S'atorguen subvencions a 50 ens locals per realitzar actuacions relacionades 

amb la lluita contra el canvi climàtic. Els ajuts es destinaran a accions per reduir 

les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i a l'elaboració de programes 

d'adaptació al canvi climàtic per al període 2013-2014. L'import total dels ajuts és de 

850.000 euros. 44 ajuntaments catalans obtindran la subvenció per a projectes de 

mobilitat i 6 per a l'elaboració de programes d'adaptació al canvi climàtic. 

TES Aprovació de l'avantpojecte de llei de prevenció, control i qualitat ambiental 

per reduir càrregues burocràtiques i facilitar l'activitat econòmica a les 

empreses. La llei reforçarà la protecció en el cas de les activitats d'incidència 

potencialment elevada sobre el medi ambient, amb un increment de la participació, 

l'avaluació obligatòria dels projectes de fracturació hidràulica i la consideració de 

l'impacte sobre el canvi climàtic. Les activitats innòcues o amb poca incidència 

ambiental, com les relacionades amb el turisme, el comerç i les radiocomunicacions, 

quedaran fora de l'abast d'aquesta normativa. 

TES Execució del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire (2011-2015). 

S'ha creat el nou distintiu "Flotes de vehicles respectuoses amb el medi ambient", 

que garanteix la qualitat ambiental dels vehicles, al qual ja s'hi han adherit 5 

empreses. També s'ha aprovat un acord amb els municipis catalans per a 

l'elaboració de plans locals de la qualitat de l'aire, que incorporaran mesures de 

fiscalitat ambiental a través de la modificació de l'impost de circulació en funció de 

les emissions de PM10 i NO2. 

TES Aprovació de la certificació Starlight del Montsec. 24 municipis de la Noguera i el 

Jussà s'han inclòs a la zona del Montsec certificada per la Fundació Starlight com a 

destí turístic gràcies al recurs del cel nocturn de qualitat. La certificació representa 

un impuls per a les potencialitats de la zona a l'hora de configurar una oferta turística 

de qualitat. 

TES Atorgament de subvencions als ajuntaments per evitar la contaminació 

lluminosa. 13 ajuntaments catalans han rebut els ajuts per a la realització 

d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior. Aquestes actuacions 

eviten els efectes nocius de la contaminació lluminosa sobre els espais naturals i el 

medi urbà i afavoreixen l'estalvi i l'aprofitament energètic. També s'han atorgat 

subvencions  per millorar la il·luminació exterior a empreses. L'enllumenat públic de 

Catalunya consumia l'any 2000 1.255 GKWh per donar servei a 6.262.000 habitants, 

mentre que l'any 2012 va consumir 800 GkWh donant servei a 7.570.908 habitants. 

TES Declaració de Zones d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 
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S'està preparant la primera declaració al municipi del Papiol i es pretén fomentar la 

progressiva implantació d'aquestes zones al territori català. La figura jurídica de 

declaració d'aquestes zones de protecció està contemplada per la Llei de protecció 

contra la contaminació acústica. 

TES Impuls al Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció de CO2. Ja són 106 

les organitzacions que formen part del programa. Les organitzacions es 

comprometen voluntàriament a elaborar cada any un inventari d'emissions i a 

plantejar i implantar mesures per reduir-les. Aquestes organitzacions han assolit de 

mitjana una millora del 7%, la qual cosa representa un esforç equivalent de reducció 

de 21.000 tones de CO2 eq. 

TES Elaboració d'un projecte per definir els nivells dels camps electromagnètics de 

les antenes de telefonia mòbil a Catalunya. La mesura permetrà conèixer dades 

reals a l'interior d'edificis, zones públiques i llocs d'elevada concurrència. Durant el 

2014 es revisaran unes 2.000 antenes de televisió, ràdio, telefonia mòbil i serveis de 

banda ampla sense fil. 

TES Actualització de 1.300 activitats a la Directiva europea d'emissions industrials 

(DEI). Per a una adaptació ràpida i eficaç s'ha adoptat un procediment simplificat i a 

curt termini de revisió anticipada de 1.300 autoritzacions ambientals amb l'objectiu 

de reduir i minimitzar les càrregues administratives. 

TES Aplicació de la nova Directiva d'emissions industrials (2010/75/UE) sobre la 

base d'un procediment que s'ajusta al Pla de Simplificació Administrativa del 

Govern que ha comportat un mínim impacte econòmic, agilitzar el termini de 

tramitació i una reducció de càrregues i costos per a les activitats, sense 

minvar la seguretat jurídica i l'exigència mediambiental. En aquest sentit s'ha 

reduït el termini de tramitació un 50% per un 95% d'expedients, de 6 a 3 mesos, i la 

llista de substàncies perilloses de milers a 152. També s'han eliminat informes base 

per a determinades activitats i s'han ampliat els terminis en les noves obligacions 

que fixa la Directiva per tal de minimitzar l'impacte a curt termini per a les activitats. 

Així mateix, el nou sistema d'inspecció que s'ha instal·lat és més proporcional i 

equitatiu per a les activitats que l'actual, ja que bonifica les que fan una bona gestió 

ambiental.  

TES Inauguració de l'Estació Meteorològica Manual (EM) de Calafell. La instal·lació 

de l'equipament s'ha vehiculat mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració 

amb l'Ajuntament de Calafell. L'estació compta amb termòmetres de màxima i de 

mínima per mesurar la temperatura de l'aire (dins de garita meteorològica) i 

pluviòmetre manual per enregistrar la precipitació. 

TES El Departament ha posat en marxa AIRE.CAT, un nou aplicatiu mòbil per a la 

consulta d'informació relativa a la qualitat de l'aire. Permetrà millorar l'accés a la 

informació sobre contaminació atmosfèrica amb noves aplicacions i entorns web. 
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Protegir, ordenar, conservar i gestionar correctament el patrimoni natural de 
Catalunya 
 

AAM Aprovació del Pla General de Política Forestal (PGPF) de Catalunya 2014-2024. 

El PGPF s'estructura en 6 eixos estratègics, 15 línies d'acció i un total del 102 

accions operatives al llarg dels 10 anys de desenvolupament, per bé que algunes 

d'elles ja s'han activat durant el darrer any. L'objectiu principal és preservar i 

gestionar de manera sostenible els valors naturals i de biodiversitat dels boscos 

entenent que la millor manera de conservar i protegir és gestionar. El Pla emmarca 

la política forestal i les necessitats financeres enfront la resta de polítiques 

sectorials, prioritzant el paper actiu de la gestió forestal en la dinamització del 

territori i la conservació de la multifuncionalitat dels boscos. 

AAM Aprovació de L'Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la 

biomassa forestal i agrícola. L'Estratègia per al període 2014-2020 pretén millorar 

l'estat dels boscos, reduir el risc d'incendis i contribuir a la recuperació econòmica a 

través de l'activació del sector forestal i la dinamització de les zones rurals. 

L'Estratègia permetrà aprofitar més de 600.000 tones a l'any de massa forestal i 

suposarà la creació de 1.900 nous llocs de treball directes i indirectes. 

AAM Ajuts per al finançament d'actuacions en els Espais Naturals Protegits. Es 

preveu atorgar un import de 500.000 euros per al 2014 i 2.750.000 per al 2015.  

AAM Desenvolupament del projecte europeu LimnoPirineus per a la restauració i 

conservació d'ecosistemes aquàtics del Pirineu. El projecte LIFE+ 

LimnoPirineus, que es realitzarà entre 2014 i 2019, preveu una inversió de 2,6 

milions d'euros.  Les actuacions es realitzaran principalment al Parc Nacional 

d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i al Parc Natural de l'Alt Pirineu i finançaran 

la conservació i restauració de molleres, estanys i espècies aquàtiques amenaçades 

de l'alta muntanya dels Pirineus. 

AAM Aprovació del Decret 56/2014 que regula la captura en viu d'espècies 

invasores i depredadores per garantir l'equilibri 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. El decret 

regula una situació que fins al moment no estava emparada legalment. 

AAM Aprovació del procediment per declarar zones d'emergència cinegètica. 

L'objectiu és prevenir i minimitzar els danys produïts a l'activitat agrària, ramadera i 

la seguretat vial, principalment, a les zones on no sigui eficaç el sistema ordinari de 

control d'aquestes espècies. Es declararà en aquells territoris on es produeix una 

abundància d'individus d'una espècie cinegètica o no protegida que resulti perillosa 

o nociva per a les persones. 

TES Aprovats inicialment els Plans Directors urbanístics (PDU) de les 

construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre, els masets, de 
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l'aeroport de la Seu d'Urgell i la modificació del sistema costaner i de la Val 

d'Aran.  

AAM Actuacions de millora de prevenció d'incendis forestals. S'ha reforçat la 

vigilància i la protecció dels terrenys forestals i els espais naturals durant la 

campanya 2013 i 2014, i s'ha contractat el personal necessari per desenvolupar els 

treballs. A més, es va signar un conveni amb les Agrupacions de Defensa Forestal 

per millorar el funcionament i coordinació. El 2014 s'ha destinat 1 milió d'euros per 

millorar la seguretat de les urbanitzacions. 

AAM Convocatòria d'ajuts per fomentar la gestió forestal sostenible en finques 

privades. La dotació total ascendeix a 6,5 M€. Els ajuts estan gestionats a través 

del Centre de la Propietat Forestal  i cofinançats pel FEADER, i tenen com a objectiu 

millorar la gestió forestal i la prevenció d'incendis. 

AAM Aprovació del Programa anual d'aprofitaments dels terrenys forestals de 

propietat pública a Catalunya. Aquesta mesura ha permès generar un benefici de 

gairebé 700.000 euros pel 2013. Per al 2014, el volum de fusta inclòs a l'oferta 

representa un increment del 46% respecte l'oferta del 2013. 

AAM Presentació del Pla de gestió dels espais protegits de Catalunya 2014-2020. 

L'objectiu principal del Pla és preservar i gestionar de manera sostenible els valors 

naturals i la biodiversitat dels espais protegits mitjançant un nou model de gestió 

multifuncional, d'acord amb les directives comunitàries i sota els criteris  de 

sostenibilitat. Entre les mesures previstes en el pla destaca la creació de 

l'Observatori de conservació i seguiment de la Biodiversitat de Catalunya, la 

valorització de l'activitat agrària a través de la promoció del productes 'Fets als 

parcs', la valorització social en l'àmbit de la Carta europea del turisme sostenible, 

l'impuls al voluntariat i nous mecanismes de finançament. 

AAM Aprovació d'un Pla de xoc per Danys de la Fauna Salvatge. El Pla pretén entre 

d'altres aspectes  professionalitzar les actuacions de control i actuar d'ofici a les 

àrees privades de caça quan sigui necessari.  

AAM Actuacions per controlar la població de 'Vespa velutina' al sector apícola. 

Després de detectar la seva presència al nord de Catalunya, s'han activat mesures 

de control immediates com la localització i eliminació del niu i la col·locació de 

trampes en punts determinats per poder detectar altres individus de l'espècie. Les 

mesures van orientades a evitar els importants danys que pot ocasionar la 

proliferació d'aquesta espècie. 

AAM Programa de cohabitació ós-ramaderia al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Durant el 

2013 i 2014, el Departament ha creat dos grans ramats amb un total de 2.600  caps 

que estaran vigilats nit i dia per evitar atacs d'ós als ramats. Fins al moment, el 

programa ha permès reduir el nombre de baixes als ramats d'oví durant la 

temporada de pastura d'estiu. A més, un nou programa europeu destinarà 2,5 
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milions d'euros a desenvolupar noves accions que facilitin sobretot la seva 

coexistència amb el territori.  

AAM Creació de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 

Baix Ter. La composició de la Junta s'ha assolit amb un ampli consens de tot el 

territori. La Junta exerceix les funcions de participació, consulta i tutela de la gestió, i 

vetlla pel compliment de la normativa reguladora del Parc Natural. 

AAM Renovació del compromís per a la conservació dels espais naturals i les 

persones en risc d'exclusió. El conveni de col·laboració, de gener de 2014, entre 

el Departament i l'Obra Social La Caixa suposa una inversió de 450.000 euros, i 

permetrà dur a terme 19 iniciatives de conservació de la biodiversitat i facilitarà la 

contractació de 50 persones en risc d'exclusió. 

AAM Inauguració del Centre d'Interpretació de les Aus al Castell de Concabella dins 

el Pilot de Desenvolupament Rural Sostenible i del canal Segarra-Garrigues. El 

centre permetrà conèixer els valors naturals, culturals i paisatgístics dels espais 

naturals protegits de la Plana de Lleida. El projecte ha tingut un cost de 734.208 €. 

AAM Presentació del Pla de gestió de Mas de Melons. El Pla es correspon al 

compliment de la declaració d'Impacte ambiental del Segarra-Garrigues. El projecte 

proposa sis objectius bàsics, establint estratègies i calendaris concrets per  assolir-

los. Les mesures compensatòries han de garantir la permanència de determinades 

aus estepàries.  

AAM Promoció de la recuperació de l'espai natural de Sebes a Flix (Ribera d'Ebre). 

S'ha signat un conveni amb l'associació Grup de Natura Freixe per millorar la 

conservació de la reserva natural de Sebes. Segons l'acord, d'octubre de 2013, 

ambdues parts sumaran esforços per aconseguir un alt nivell de qualitat ambiental 

de l'espai i previndran el deteriorament del patrimoni natural i de la biodiversitat.  

AAM Declaració de les Terres de l'Ebre com a Reserva de la Biosfera. Aquest distintiu 

representa una oportunitat històrica per al territori i el reconeixement dels seus 

valors patrimonials. La candidatura va sorgir de la mateixa societat civil i ha estat 

impulsada per una setantena d'institucions i entitats socioeconòmiques de les quatre 

comarques de l'Ebre. 

TES Ampliació del Parc de la Serralada Litoral. L'actuació, consensuada amb els 

municipis, representa un increment de més del 60% de la superfície (més de 2.700 

hectàrees) i inclou dins l'espai sectors que n'asseguren la viabilitat ecològica. 

TES Actuacions de millora dels espais naturals protegits. S'ha creat un nou mirador 

panoràmic del Corbiu, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, itineraris a peu, i s'han 

senyalitzat circuits hivernals, els Ponts Medievals de Cardós i un antic camí 

medieval a Soriguera. 
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TES Presentació d'un pla per ampliar la xarxa de parcs naturals amb les Capçaleres 

del Ter i del Freser, el Montsec i les Muntanyes de Prades. La declaració de Parc 

Natural permetrà augmentar el grau de protecció dels espais d'interès natural.  El 

procés recull les peticions del territori i es durà a terme de manera consensuada 

amb ajuntaments i entitats. La proposta es materialitzarà en el període 2014-2017, 

mentre que en una segona fase, a partir de 2018, se'n preveuen aprovar 4 més. 

EMO La Generalitat ha tancat la porta de la fracturació hidràulica i demanarà al 

ministeri que rebutgi aquells permisos que tramita i que afecten el territori 

català. El conseller ha anunciat al Parlament la creació d'una línia d'acció industrial 

per compensar els sectors exportadors afectats per la millora de competitivitat de les 

empreses nord-americanes a l'utilitzar gas de roca mare. 

EMO El Govern inicia l'expedient de denegació dels permisos d'investigació 

d'hidrocarburs anomenats 'Darwin' i 'Leonardo', sol·licitats per Montero 

Energy Corporation SL.  

EMO El Departament d'Empresa i Ocupació ha iniciat el procediment d'extinció del 

permís d'investigació d'hidrocarburs 'Ripoll', atorgat a l'empresa Teredo Oils 

Limited, davant de l'incompliment per part del titular de les condicions 

establertes en l'autorització. Això significa que el Departament d'Empresa i 

Ocupació ha decidit deixar sense efecte l'autorització atorgada el passat mes 

d'octubre. 

AAM Restauració de les zones cremades de l'Alt Empordà. El Departament destinarà 

900.000 euros, que se sumen als 1.800.000 aportats pel Ministeri per dur a terme 

actuacions de restauració de les zones cremades per l'incendi de l'Alt Empordà.  
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Eix 7 . Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional de la 
identitat, la llengua i la cultura catalanes 

Dotar el sistema cultural català de l'estructura pròpia d'un estat i propiciar un 
increment del consum cultural català 
 

CLT El Govern modifica la Llei del cinema per adaptar-la als dictàmens de la 

Comissió Europea. L'abril de 2014, el Govern ha aprovat la modificació per tal que 

les pel·lícules europees quedin excloses de les obligacions de doblatge i subtitulació 

en llengua catalana previstes a la llei. La nova redacció fixa que la Generalitat sí que 

podrà establir mecanismes de suport al doblatge i subtitulació d'aquestes obres. La 

modificació actualitza també la llei per tal d'adaptar el redactat als canvis tecnològics 

que s'han produït des de la seva aprovació i la progressiva desaparició de les còpies 

analògiques enfront el digital. Transcorreguts dos anys des de la posada en marxa 

de l'acord industrial subscrit el 26 de setembre de 2011 entre la Generalitat, la 

Federació de Distribuïdors Cinematogràfics i el Gremi de Cinemes de Catalunya, la 

modificació de la llei prima la via de l'acord per tal d'augmentar i consolidar el 

consum de pel·lícules doblades i subtitulades en català. 

CLT El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació de l'impost als operadors de 

comunicacions electròniques per al foment de l'audiovisual. El Govern impulsa 

així la creació d'un 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. Es preveu 

que la recaptació anual per aquest tribut sigui de 20,5 milions d'euros, que es 

destinaran a la creació de fons per fomentar la producció i la millora de la 

competitivitat del sector audiovisual català i la creació de continguts culturals digitals. 

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. La 

creació de l'impost no comportarà cap càrrega tributària a les persones que tenen 

contractat el servei d'accés als continguts existents en les xarxes de comunicacions 

electròniques. El projecte inicia la tramitació parlamentària el juliol de 2014. 

CLT Entrada en funcionament de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. El 

Govern ha aprovat els Estatuts de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural. 

L'activitat de l'Agència suposarà una major agilitat a l'hora de gestionar el patrimoni, i 

també economies d'escala a l'hora de gestionar els equipaments i monuments.  

Especialment suposarà una millora per a la conservació i rehabilitació dels 

monuments i equipaments, una major promoció i un nou impuls per convertir-los en 

grans pols d'atracció, tant per al turisme com per als catalans. 

CLT El Govern ha aprovat interposar les accions legals corresponents per 

aconseguir la restitució total dels 'papers de Salamanca' encara pendents 

(juliol de 2014). Aquests acords són a causa de l'anunci del Ministeri de Cultura que 

el Govern espanyol no transferirà a la Generalitat la resta de documents catalans 

pendents de traspàs i atès que aquest fet comporta l'incompliment de la Llei estatal 
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21/2005, de 17 de novembre. El Govern també ha aprovat apel·lar, si escau, als 

organismes internacionals pertinents per obtenir la seva empara per fer efectiva la 

restitució dels documents confiscats, coneguts com els "papers de Salamanca", als 

seus legítims titulars. 

CLT El Govern ha aprovat una aportació de 4,4 milions d'euros a la Fundació del 

Gran Teatre del Liceu per afrontar la seva viabilitat. Aquesta aportació està 

inclosa en el Pla Estratègic i de Viabilitat del Liceu per al període de 2014 a 2017. La 

Generalitat aporta, amb aquesta quantitat, el 40% per a la capitalització social del 

Gran Teatre del Liceu tal i com establia el pla de viabilitat. Aquest pla fixa la xifra 

total per a la rehabilitació dels fons propis de la Fundació en 11.095.000 milions 

d'euros, amb la distribució següent, a més de la ja esmentada de la Generalitat: 

Ministeri de Cultura i Esports (aportació del 45%, 4.993.000 &euro;),  Ajuntament de 

Barcelona (aportació del 10%, 1.110.000 &euro;), Diputació de Barcelona (aportació 

del 5%, 555.000 &euro;). 

CLT El Govern crea un grup de treball per actualitzar les bases de l'Acord Nacional 

per a la Cultura. El Govern té la voluntat de consensuar un text final de l'Acord 

Nacional de la Cultura, que ha esdevenir un marc de trobada que reculli els 

elements imprescindibles que caracteritzen la cultura del nostre país i els eixos que 

haurien d'orientar l'acció de govern en els propers anys. El grup de treball 

actualitzarà el document preliminar de bases de l'Acord Nacional per a la Cultura per 

proposar les esmenes i millores que cregui convenients. El grup està format per 

representants dels diferents grups parlamentaris, del Consell Nacional de la Cultura i 

de les Arts, de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació de 

Municipis de Catalunya. 

CLT El Govern ha declarat el 4 de juny Dia de l'Associacionisme Cultural per fer 

més visible la tasca de les entitats. Una de les qualitats que més identifica la 

societat catalana és la seva capacitat associativa. Catalunya compta a 2014 amb 

més de 4.000 associacions de cultura popular i amb gairebé 500 equipaments 

culturals vinculats. El conjunt de les associacions de cultura popular sumen més de 

500.000 associats, fet que situa aquesta tipologia d'entitats en el primer lloc pel que 

fa al nombre de socis. 

CLT Cultura desplega amb el sector el nou Consell de l'Associacionisme Cultural. 

El Consell dóna veu a 11 àmbits i 32 federacions o coordinadores nacionals amb  

què s'estructura l'associacionisme i la cultura popular a Catalunya. És previst que la 

sessió constitutiva d'aquest nou organisme es convoqui la tardor de 2014.  La 

creació del Consell dóna compliment a una de les 4 mesures d'actuació del Pla de 

l'Associacionisme Cultural 2014-2016 impulsat pel Departament de Cultura. 

Catalunya compta actualment amb més de 4.000 associacions de cultura popular i 

amb gairebé 500 equipaments culturals vinculats. El conjunt de les associacions de 

cultura popular sumen més de 500.000 associats, fet que situa aquesta tipologia 

d'entitats en el primer lloc pel que fa al nombre de socis. Anualment es realitzen 

prop de 50.000 activitats culturals, en les quals participen més de 8,5 milions de 
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persones. 

CLT El Govern impulsa el Pla de Digitalització de sales de cinema per garantir 

l'oferta cinematogràfica en el conjunt del país davant la desaparició de 

l'analògic. El Pla de Digitalització, aprovat el desembre de 2013, té dues línies 

d'ajut amb les quals el Govern preveu que qualsevol ciutadà podrà continuar tenint 

un cinema a una distància màxima de 30 kilòmetres independentment del municipi 

de Catalunya on visqui i que cap comarca es quedi sense oferta digital. D'una 

banda, a les zones amb poca oferta cinematogràfica, el Departament de Cultura 

facilita als exhibidors 20.000 euros per a l'adquisició d'un equip digital de projecció. 

D'altra banda, el Departament de Cultura, en col·laboració amb l'Institut Català de 

Finances (ICF), ha llançat una línia de préstecs per impulsar projectes industrials 

culturals, entre ells, els de digitalització de sales per aquells cinemes amb més 

capacitat d'inversió.  

CLT S'ha presentat el Pla de cultura digital per a les empreses creatives catalanes 

2014-2016. El Pla presentat preveu tres tipus d'accions en funció del destinatari: 

accions adreçades a les empreses natives digitals (empreses que utilitzen les noves 

tecnologies com a base de la creació: videojocs, apps de continguts culturals, 

empreses de 3D, etc.), accions destinades a les empreses culturals tradicionals 

(empreses dels sector editorial, musical, audiovisual, arts escèniques, visuals, etc.) i 

accions transversals. El Pla de cultura digital comprèn 13 línies d'acció, entre les 

quals destaca una nova línia de préstecs participatius a empreses culturals natives 

digitals per un valor d'1,5 milions d'euros. 

CLT Cultura posa en marxa l'Accelerador de Projectes Europeus per obtenir prop 

de 34 milions d'euros del programa Europa Creativa. Europa Creativa és un 

programa de la Unió Europea, que es posa en marxa el gener de 2014, adreçat al 

sector cultural i creatiu i que compta amb un pressupost de 1.460 milions d'euros per 

als propers 7 anys. La Unió Europea endega aquest programa amb l'objectiu de 

promoure la internacionalització, enfortir la capacitat financera cultural, impulsar la 

innovació i estimular la creació de nous públics. L'objectiu és que Catalunya obtingui 

33,8 milions d'euros per a projectes culturals entre els anys 2014 i 2020. El 

Departament de Cultura, mitjançant l'Accelerador de Projectes Europeus, assessora 

i acompanya els creadors i indústries culturals a l'hora d'elaborar els projectes per 

accedir al fons. 

CLT El Departament de Cultura destinarà 37,7 milions d'euros a subvencions per al 

foment de la cultura el 2014, xifra un 3,8% superior a l'import destinat el 2013.  

CLT Impuls dels Clústers de la Indústria Audiovisual, de l'Arquitectura i del 

Videojoc. Es persegueix l'objectiu que aquests sectors esdevinguin estratègics pel 

país i convertir Catalunya en referència internacional, tot fomentant la innovació i 

l'eficiència en aquests àmbits. 

CLT Suport a la 9a (2013) i 10a  (2014) Edició de GAMELAB, la Fira Internacional del 



 

148 

 

Videojoc i de l'Oci Interactiu. Gamelab, que aplega a Barcelona els principals 

creadors i gurus internacionals del sector, és ja un referent mundial pel que fa a 

trobada d'anàlisi de les últimes tendències creatives, tecnològiques i de negoci del 

moment del videojoc. També actua com a fòrum per intentar preveure com serà el 

futur més immediat de l'entreteniment digital, i per crear un espai de formació per a 

les noves generacions.  

CLT El Govern ha aprovat la incorporació de l'Ajuntament de Barcelona a l'Institut 

Ramon Llull. El gener de 2014 el Govern ha aprovat la modificació dels estatuts de 

l'Institut Ramon Llull, amb la incorporació de l'Ajuntament de Barcelona al consorci i 

la desvinculació de la Comunitat de les Illes Balears. D'aquesta manera, l'Institut 

Ramon Llull es converteix en un consorci integrat per  la Generalitat de Catalunya i 

l'Ajuntament de Barcelona. Amb la seva incorporació al Consorci, l'Ajuntament de 

Barcelona cedeix el Palau del Baró de Quadras, a l'avinguda Diagonal de Barcelona, 

com a seu de l'Institut. 

CLT Reforç de l'Arts Santa Mònica. El Departament de Cultura ha presentat el nou 

projecte d'Arts Santa Mònica Centre de la Creativitat, com el centre de referència per 

al talent i els creadors del país. Arts Santa Mònica serà un punt de trobada 

pluridisciplinar on els autors catalans trobin l'aparador per a la seva obra, per a la 

reflexió sobre la creació, per a l'intercanvi de coneixements i per a la formació i 

assessorament com a àmbits destacats. Un espai que es constitueix també com a 

node de la Xarxa de Centres d'Arts Visuals a Catalunya. 

CLT El Govern ha aprovat el nou Mapa de la Lectura Pública, que adequa les 

biblioteques a la demografia actual de Catalunya. El Mapa de la Lectura Pública 

permet elaborar els programes per a la construcció de nous equipaments i per 

l'adequació dels existents; planificar, programar i coordinar les inversions de les 

diferents administracions competents en aquest àmbit; avaluar periòdicament quina 

és la posició real del conjunt de les biblioteques públiques de Catalunya, i vetllar 

perquè es produeixi un creixement equilibrat d'aquests equipaments per tal de 

garantir l'accés als serveis al conjunt del territori de Catalunya. A juliol de 2014 totes 

les capitals de comarca disposen de biblioteca i tots els municipis de més de 30.000 

habitants compten amb almenys d'una. D'altra banda, tots els municipis de més de 

5.000 habitants, que són els que tenen l'obligació d'oferir el servei d'acord amb la 

legislació vigent, disposen d'equipament bibliotecari (excepte Dosrius, que ja té un 

projecte subvencionat, i Vilafant). Pel que fa els municipis d'entre 3.000 i 5.000 

habitants, 54 dels 71 municipis d'aquestes característiques ja disposen 

d'equipament bibliotecari. A més, el 93% de la població té un servei bibliotecari al 

seu propi municipi i el 46% disposa del carnet de la biblioteca pública. El nombre 

d'equipaments ha passat de 333 el 2008 a 378 el 2014; la superfície mitjana per 

biblioteca ha passat de 774 m2 a 921 m2, i la mitjana de volums bibliotecaris per 

habitant ha passat d'1,78 a 1,86.   

CLT El Govern ha creat el Consell per al foment i la difusió de l'obra de Gaudí. 

Aquest òrgan consultiu, creat el febrer de 2014, té la voluntat d'impulsar, fomentar i 
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difondre el coneixement de l'obra de Gaudí per possibilitar l'intercanvi d'informació 

sobre les diverses actuacions entorn d'aquesta obra. El Consell està presidit pel 

conseller de Cultura i en formen part els propietaris de les obres de Gaudí de 

titularitat privades, representants de les obres de titularitat pública, experts amb un 

coneixement reconegut en la obra de Gaudí i responsables del Govern de la 

Generalitat. 

CLT L'Institut Ramon Llull (IRL) ha participat en l'organització del programa del 

Saló del llibre de París 2013, en què Barcelona ha estat la ciutat convidada. 

S'han fet a París un conjunt d'activitats literàries i culturals, amb presència dels 24 

autors catalans traduïts al francès més representatius: 13 que escriuen en català, 7 

en castellà i 4 autors de còmic, tots ells traduïts en els darrers dos anys al francès. 

CLT S'ha inaugurat "Arquitectures Empeltades", de Josep Torrents i Alegre, que 

representa Catalunya a la Biennal d'Arquitectura de Venècia. La mostra forma 

part dels Eventi Collaterali i es podrà visitar fins al 23 de novembre del 2104. El 

projecte, impulsat per l'Institut Ramon Llull, està comissariat per Josep Torrents i 

Alegre, amb el comissariat adjunt de Guillem Carabí Bescós i Jordi Ribas Boldú, i 

recull un total de 16 obres arquitectòniques que volen mostrar el canvi de paradigma 

que s'està produint a l'arquitectura contemporània catalana, exemplificant una 

manera de fer que sap actualitzar una tradició viva, projectant-la cap el futur. 

CLT S'ha inaugurat el projecte "25%", que representa Catalunya a la Biennal d'Art 

de Venècia. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha inaugurat a Venècia, el 

maig de 2013, la mostra 25%: Catalonia at Venice, el projecte organitzat per l'Institut 

Ramon Llull que representa Catalunya en la 55a edició de la Biennal d'Art de 

Venècia. Es tracta d'una obra de nova producció de l'artista visual Francesc Torres i 

la cineasta Mercedes Álvarez, comissariada per Jordi Balló. 

CLT Barcelona és la ciutat convidada a la Beijing Design Week (BJDW) l'any 2014. 

La BJDW és el festival de disseny, arquitectura, urbanisme i creació contemporània 

més important d'Àsia i s'està consolidant com un dels més importants del món. 

Suposa una oportunitat única per mostrar l'excel·lència del nostre disseny i 

arquitectura a nivell internacional, així com d'obrir les empreses d'aquest sector al 

mercat del gegant asiàtic. Cal destacar que aquest és el projecte de projecció 

internacional de la nostra cultura més important després de la Fira del Llibre de 

Frankfurt 2007. 

CLT L'Institut Ramon Llull ha presentat el balanç 2002-2012 de traduccions de 

literatura catalana. La literatura catalana en traducció viu un bon moment. 

L'increment de traduccions és especialment remarcable a partir de l'any 2007, 

coincidint amb la participació de la literatura catalana com a convidada d'honor a la 

Fira del Llibre de Frankfurt. Des d'aleshores, la publicació de traduccions de 

literatura catalana, sense comptar la literatura infantil i juvenil, ha superat el centenar 

cada any. Del total de traduccions publicades cada any, una mitjana del 67% ho fan 

amb una subvenció de l'IRL. 
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CLT Exposició a Brussel·les "El català, llengua d'Europa". Va tenir lloc entre el 22 i el 

29 d'abril de 2013 i va tenir uns 3.000 visitants. 

CLT El sector cultural i creatiu ocupa un 6% de la població a Catalunya, per sobre 

de sectors com l'automòbil, el químic o l'alimentació. L'any 2013 es va registrar 

una mitjana anual de més de 163.000 persones ocupades en el sector de la cultura i 

de la creació. Des d'un punt de vista comparatiu, el sector cultural i creatiu ocupa 

més gent que sectors econòmics considerats tradicionalment estratègics, com 

poden ser el de l'automòbil (83.600 ocupats), el químic (82.000) o el de l'alimentació 

(58.500). Les dades formen part de l'estudi "Ocupació en el sector de la cultura i la 

creació 2013", elaborat pel Departament de Cultura a partir de l'Enquesta de 

Població Activa a Catalunya. 

CLT 6 de cada 10 ciutadans prefereix consumir productes culturals en català. El 

grup més procliu és del de la població més jove, amb més estudis i amb més poder 

adquisitiu, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. L'estudi evidencia 

que el 56,8% dels ciutadans enquestats prefereix productes culturals en català, al 

17,8% li és indiferent, el 23,9 % no els prefereix en català, i l'1,5% no es pronuncia. 

CLT La Generalitat presentarà la Portalada de Ripoll i la Seu Vella de Lleida com a 

candidates a Patrimoni Unesco (2014). La Portalada de Santa Maria de Ripoll i la 

Seu Vella de Lleida seran els dos elements monumentals que la Generalitat 

proposarà per incloure a la llista espanyola de candidates a Patrimoni UNESCO en 

els propers dos anys. 

CLT El Govern dóna suport a la candidatura "Cuina catalana - salvaguarda del 

patrimoni culinari de Catalunya" com a patrimoni cultural immaterial a la 

UNESCO. La iniciativa ha estat promoguda per la Fundació Institut Català de la 

Cuina i de la Cultura Gastronòmica (FICCG). Aquest reconeixement situaria la cuina 

catalana com a model internacional de referència i comportaria beneficis en el camp 

cultural, gastronòmic, agroindustrial, educatiu, comercial i turístic. 

CLT L'octubre de 2013 es va celebrar la Cimera Internacional "Anima't" que ha 

reunit els principals canals infantils de televisió del món amb les empreses 

d'animació catalanes. Hi han participat canals internacionals com Al Jazeera, 

Channel 5, France Televisions o la BBC i s'hi han aplegat els responsables 

d'adquisicions de les principals cadenes infantils de televisió del món. El Govern 

respon així a una llarga demanda del sector de l'animació, que reclamava una eina 

potent per ampliar mercat i internacionalitzar els seus projectes.  

CLT El Departament de Cultura signa un acord amb l'Acadèmia del Cinema 

Europeu per donar major visibilitat internacional al cinema català. Amb aquest 

acord, el Departament de Cultura, a través de l'Institut Català de les Empreses 

Culturals (ICEC), promou el cinema que es fa a Catalunya i estableix relacions amb 

les altres acadèmies de cinema europees.  
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CLT Més de 150 actuacions internacionals d'artistes catalans els mesos de juliol i 

agost de 2014. El Departament de Cultura acompanya 3 companyies catalanes a la 

fira biennal de dansa a Alemanya Tanzmesse nrw i 6 companyies al festival d'arts 

escèniques Au Bonheur des Mômes a França. Durant els mesos de juliol i agost, 

artistes catalans de totes les disciplines faran més de 150 actuacions tant a països 

d'Europa com a països d'altres llocs del món com ara Colòmbia, Mèxic, Canadà i 

Taiwan. 

CLT El Departament de Cultura col·labora amb els festivals de cinema a Londres i 

Cambridge. El London Spanish Film Festival, el Cambridge Film Festival i el 

Festival Internacional de Londres ha acollit la tardor del 2013 les 19 produccions 

catalanes amb la col·laboració del Departament de Cultura. Aprofitant la presència 

catalana, la Barcelona Catalunya Film Commission ha presentat a Londres els 

avantatges de rodar a Catalunya, en una trobada per a professionals.  

CLT Participació de Catalunya a la Biennal de Flamenc dels Països Baixos. L'Institut 

Ramon Llull porta músics, cantants i ballarins catalans de flamenc a un dels festivals 

més importants del món d'aquest gènere: la Biennal de Flamenc dels Països Baixos.  

CLT Sis companyies catalanes d'arts escèniques participen al Greenwich and 

Docklands International Festival. Sis companyies catalanes del sector de les arts 

escèniques participaran, amb el suport del Departament de Cultura, en la trobada de 

programadors internacionals GDIF 2014 Showcase, que té lloc en el marc del 

festival d'arts de carrer Greenwich and Docklands International Festival (GDIF). 

Aquest festival, que se celebra a Londres del 20 al 28 de juny, és un esdeveniment 

internacional de referència en les arts escèniques de carrer. 

CLT Set companyies catalanes d'arts al carrer participen en la 28a edició del 

Kleines Festival de Hannover amb el suport del Departament. El Kleines Festival 

és considerat un dels festivals més importants d'Alemanya d'arts de carrer. El 

festival alberga un total de 35 escenaris i 12 walk-acts (cercaviles), en els quals 

actuen prop de 120 artistes, provinents de 15 països. El Departament ha organitzat 

una trobada per fomentar el networking entre les companyies catalanes i els 

programadors alemanys amb l'objectiu de potenciar-ne la projecció internacional. 

CLT Participació de Catalunya al Festival Celtic Connections de Glasglow (Escòcia) 

(2013). El Departament, a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals 

(ICEC), està present al Festival amb un estand en el qual es promociona la música 

folk feta a Catalunya. El Celtic Connections és una de les trobades internacionals 

més importants en el sector del folk i la world music. 

CLT 16 empreses catalanes participen en la 19a edició de Womex (Cardiff, Gal·les), 

la fira més important de músiques del món. Amb la seva presència a Womex el 

Departament de Cultura posa a disposició de les empreses musicals catalanes un 

espai de negoci per tal que puguin desenvolupar les seves activitats amb les 

màximes facilitats. Womex és considerada la fira més important de músiques del 



 

152 

 

món amb més de 2.200 professionals acreditats i 1.200 companyies de 90 països.  

CLT 19 empreses i entitats catalanes han participat a la fira Babel Med Music, amb 

el suport del Departament de Cultura. Es tracta del mercat de world music més 

important de França i un dels més rellevants del món en aquest àmbit. Babel Med 

Music celebra el 2014 la desena edició i compta amb 2.500 professionals inscrits de 

60 països. 

CLT Més de 45.000 persones realitzen activitats culturals i de recerca als centres i 

instituts d'estudis locals i comarcals (maig de 2014). Els centres d'estudis són 

entitats majoritàriament sense finalitat de lucre, que tenen com a objectiu la recerca, 

la divulgació i la dinamització cultural en el seu entorn immediat. 

CLT Decret del procediment d'elaboració de candidatures de béns del patrimoni 

cultural català per a la seva inscripció en la Llista del patrimoni mundial 

(aprovat el 25 de juny de 2013).  

CLT Els museus i les col·leccions de Catalunya van registrar 21,5 milions de visites 

l'any 2013. Els 112 museus registrats i les 396 col·leccions obertes al públic de 

Catalunya van rebre 21.593.992 visites durant l'any 2013. D'aquestes, 10.361.676 

corresponien a museus i 11.232.316 a les col·leccions. Els museus més visitats el 

2013 van ser, per aquest ordre, el Teatre-Museu Dalí, el Museu del Futbol Club 

Barcelona i el Museu Picasso. 

CLT Restauració de la Cartoixa d'Escaladei, al Priorat. L'actuació inaugurada el maig 

del 2013 sobre la zona central de la cartoixa d'Escaladei, inclòs el claustre menor, 

ha permès que la zona cenobítica del monument sigui visitable des de l'interior. 

Escaladei és la primera cartoixa que hi va haver a la Península Ibèrica. 

CLT Obertura de la Necròpolis de Tarragona. Obertura, després de 20 anys tancada. 

La Necròpolis de Tarragona ha reobert les seves instal·lacions al públic el 2013 amb 

un nou discurs expositiu i una nova proposta d'itinerari. Els treballs d'adequació han 

estat finançats pel Departament de Cultura de la Generalitat amb una inversió de 

225.000 euros. 

CLT Restauració i museïtzació de l'absis de l'església de Sant Climent de Taüll a la 

Vall de Boí (Alta Ribagorça). La intervenció, presentada el novembre de 2013, ha 

permès la conservació i recuperació de les pintures murals originals, situades 

darrere la reproducció que s'ha exposat fins ara, i també un innovador projecte de 

museïtzació que inclou la projecció virtual de les pintures originals. L'actuació s'ha 

dut a terme en el marc del programa Romànic Obert que impulsen Generalitat i Obra 

Social "la Caixa" i ha tingut un cost de 400.000 euros. La recuperació virtual de les 

pintures de Sant Climent de Taüll ha obtingut el premi Laus d'Or en la categoria 

d'Audiovisuals (2014) i ha permès incrementar d'un 40% els visitants a l'església. 

CLT Cultura ha inaugurat la rehabilitació del Castell de Cardona (Bages) en el marc 

del Tricentenari (2014). Les obres han suposat la senyalització turística de tot el 
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monument, la museïtzació de l'espai de la Casamata, l'adequació dels baluards i la 

impermeabilització de la coberta de la Col·legiata de Sant Vicenç. El conjunt de les 

actuacions realitzades al Castell de Cardona ha tingut un import de 223.000 euros. 

CLT El Departament de Cultura impulsa les obres de consolidació a la muralla 

romana d'Olèrdola (Alt Penedès). El Departament de Cultura de la Generalitat, 

amb la col·laboració del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Olèrdola, està 

promovent les obres de consolidació a la muralla romana d'Olèrdola, a l'Alt Penedès. 

CLT Presentació de la descoberta del fossat defensiu de la ciutat ibèrica del Puig 

de Sant Andreu (Ullastret). L'excavació  ha permès documentar-ne un tram de 5 m 

que té una profunditat de 3,71 m en alguns punts.  

CLT El programa de Cellers Cooperatius, desenvolupat conjuntament per Cultura i 

l'Obra Social "la Caixa" ha rebut un dels sis Grans Premis de patrimoni 

cultural de la UE i Europa Nostra. El programa Cellers Cooperatius per recuperar 

diverses de les anomenades catedrals del vi, d'estil modernista de principis del segle 

XX, ha rebut a Viena un dels sis Grans Premis (Grand Prix) de patrimoni cultural que 

atorguen la Unió Europea (UE) i Europa Nostra.  

CLT El Departament de Cultura treballa per garantir la conservació i difusió del 

patrimoni d'editors i editats de Catalunya per garantir-ne la pervivència i el 

coneixement per part de la societat actual i de les generacions futures. La 

Generalitat ha adquirit per 366.065 euros el Fons Tusquets, constituït per un total de 

1.046 documents, . El Govern també ha rebut el fons de l'editorial Gustavo Gili, fruit 

de la donació que n'ha fet la família, i que consta de més de 180.000 documents. 

Igualment, Penguin Random House ha donat els fons documentals de Grijalbo i 

Plaza & Janés al Departament de Cultura a fi que es conservin a la Biblioteca de 

Catalunya, que serà dipositària del patrimoni editorial català.   

CLT El Departament de Cultura ha signat un conveni amb el Col·legi de Periodistes 

de Catalunya per conservar arxius personals de periodistes. L'arxiu Nacional de 

Catalunya conservarà els llegats personals de periodistes catalans, que contenen 

informació rellevant per al coneixement de la història del segle XX. El Col·legi de 

Periodistes de Catalunya cedeix el fons del periodista i pedagog Carlos Nadal Gaya, 

un dels principals experts en política internacional de la premsa catalana. 

CLT El Departament de Cultura planteja el sistema de les aportacions 

reintegrables: modalitat d'ajut que dóna suport financer a les empreses 

culturals per tirar endavant els seus projectes, sempre que aquests tinguin 

una vocació de mercat. Les aportacions reintegrables ofereixen a les empreses 

finançament a priori per als seus projectes a interès zero. Aquest instrument financer 

es basa alhora en la idea de la transparència i la coresponsabilitat entre l'empresa 

cultural i la Generalitat de Catalunya, ja que busca finançar els projectes a priori de 

manera eficient, i determinar quin és l'import de subvenció que el projecte realment 

necessita en cas d'entrar en pèrdues. 
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CLT El 2013 l'ICF ha posat a disposició del teixit cultural català una línia de 

préstecs de 20 milions d'euros per finançar inversions i/o circulant. Els 

préstecs per a inversió són entre 30.000 i 1 milió d'euros, i els préstecs per a 

circulant entre 30.000 i 600.000 euros, en ambdós casos a retornar en 7 anys amb 2 

anys de carència inclosos. L'ICF aporta els recursos i gestiona la línia, mentre que el 

Departament de Cultura assumeix el risc creditici de les operacions.  

CLT Campanya 'Escena 25' per promoure l'accés dels joves a les arts escèniques. 

S'ha fet en col·laboració amb els teatres i les sales de concerts de Catalunya, per 

afavorir l'accés a espectacles de teatre, circ, dansa i concerts als joves d'entre 18 i 

25 anys. "Escena 25" ha posat 25 euros a la butxaca dels joves perquè ells 

decidissin en quin espectacle se'ls gastaven durant l'octubre de 2013.  

CLT Cultura impulsa Ca l'Estruch, a Sabadell, com un dels principals centres de les 

arts del circ a Catalunya. El gener de 2014 Cultura ha adjudicat a Sabadell (Ca 

l'Estruch) el Centre de Creació del Circ La Vela. Ca l'Estruch es converteix en l'únic 

centre públic de creació del país que permet fer residències, acollir i donar suport a 

circs en vela o estructures desmuntables. La Vela recupera així la seva activitat com 

a residència i centre de creació per a artistes. 

CLT Pla d'accions del sector de l'arquitectura. Es tracta d'un estudi d'impuls del sector 

en què han participat  85 estudis d'arquitectura. L'any 2012 el sector de l'arquitectura 

va aportar 236 milions a l'economia catalana. 

CLT El Departament de Cultura ha impulsat la primera edició de Digital4C que 

reuneix experts europeus en cultura digital. Es tracta d'unes jornades, amb seu a 

l'Arts Santa Mònica, que s'han celebrat el primer trimestre de 2014 en el marc de la 

Mobile World Capital i que pretenen ser una eina per apropar aquests dos àmbits i 

propiciar nous projectes de cultura digital. Les 4 "c" que han donat nom a les 

jornades responen a quatre eixos: continguts, culturals, creatius i catalans. En 

aquesta primera edició, les activitats del Digital4C s'han centrat en quatre àmbits: el 

llibre electrònic, la música, l'audiovisual i el videojoc. 

CLT L'Arts Santa Mònica ha presentat la primera exposició d'una trilogia per 

visualitzar l'impuls creador dels darrers 15 anys a Catalunya: "Catalunya 

Creativa: Creativitat + Tradició" aborda l'herència rebuda i l'estructura del 

llenguatge creatiu. La sèrie de tres exposicions mostra un ampli ventall de 

disciplines creatives: les arts plàstiques, les arts performatives, les arts de la imatge, 

la música, la literatura, el teatre, l'arquitectura, el disseny i la publicitat, el videojoc i 

el còmic. En aquesta primera mostra "Catalunya Creativa: Creativitat   Tradició", que 

es podrà veure fins al 28 de setembre de 2014 a l'Arts Santa Mònica, els artistes 

trenquen les fronteres de la seva pròpia disciplina i estableixen un diàleg amb les 

arts populars o aborden una restauració d'aquest llenguatge pretèrit mitjançant les 

noves tecnologies. 
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CLT Cultura i el Gremi de Llibreters de Catalunya han signat un conveni mitjançant 

el qual impulsaran la venda de llibres a les llibreries des de les biblioteques. 

L'objectiu de l'acord és fomentar la lectura i la promoció i difusió del llibre. En el marc 

del conveni, es potenciarà, a partir de la tardor de 2014 i mitjançant una prova pilot a 

19 biblioteques, la compra i venda de llibres (en paper i digitals) a les llibreries per 

part dels usuaris de biblioteques a través d'un portal digital i amb l'assessorament 

dels professionals de les biblioteques. 

CLT Plataforma de venda de llibres digitals Liberdrac. Aquesta Iniciativa del Gremi de 

Llibreters, amb la col·laboració del Departament de Cultura,  que té com a objectiu la 

comercialització en línia del llibre, trasllada els valors de la llibreria física al món 

digital. 

CLT El Govern dóna suport al Sitges Festival Internacional de CinemaFantàstic de 

Catalunya i a FiraTàrrega. El Govern va destinar 480.000 euros per a l'organització 

de la 33a edició de FiraTàrrega de 2013 i 400.000 euros per a l'edició de 2014. 

Quant al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya va rebre 

460.000 euros per a la 46a edició del 2013 i 450.000 per a l'edició de 2014. 

CLT El Departament de Cultura ha col·laborat amb la 3a edició del MID Mercat 

d'Idees Disseny (2013). Aquest programa fomenta la creació d'oportunitats de 

negoci en l'àmbit del disseny i ajuda a trobar finançament als creadors que tenen un 

projecte innovador amb un alt component creatiu. 

CLT S'ha inaugurat la nova seu de l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, a 

Terrassa. L'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental va ser creat l'any 1982 com a 

arxiu depenent de la Generalitat de Catalunya. El Departament de Cultura ha 

realitzat una inversió de 4.862.634 euros per a la construcció i equipament de la 

nova seu, en els terrenys cedits per l'Ajuntament de Terrassa. L'Arxiu Comarcal del 

Vallès Occidental - Arxiu Històric de Terrassa custodia actualment un total de 229 

fons documentals amb un volum de 4.877 metres lineals  de documentació, a més 

250 metres lineals més de biblioteca auxiliar i administrativa local, reial i senyorial, 

notarial religiosa, empresarial i particular. El document més antic custodiat és un 

fragment de còdex amb escriptura visigòtica datat del segle IX. 

CLT S'ha inaugurat la nova biblioteca de Sant Fruitós de Bages. L'edifici ha estat 

cofinançat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament 

de Sant Fruitós de Bages. La seva obertura suposa per al municipi de Sant Fruitós 

del Bages guanyar un gran equipament cultural de més de mil metres quadrats, amb 

espais diàfans destinats a la biblioteca pròpiament dita, però també amb una sala 

polivalent destinada a actes culturals, dues aules per a reunions o formació i l'àrea 

destinada a l'Arxiu Històric Municipal. La construcció de la nova biblioteca ha 

suposat una inversió de 2.508.320 euros, dels quals la Generalitat de Catalunya 

n'ha aportat 420.900 euros. La nova biblioteca tindrà un fons documental de 21.800 

llibres i de 6.500 audiovisuals. 
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CLT 5 noves biblioteques durant el 2013. Es van inaugurar les biblioteques de Sant 

Jaume d'Enveja, Artesa de Lleida, Navarcles, Sant Antoni de Vilamajor i Sant 

Gregori. 

CLT La Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, el Museu Nacional d'Art de 

Catalunya, Caixa Fòrum i Fira de Barcelona han signat un acord per promoure 

un gran espai cultural conjunt a Montjuïc. L'acord suposa l'impuls d'un gran 

complex dedicat a la cultura aprofitant la concentració d'equipaments museístics i 

culturals de primer ordre internacional: Museu Nacional, CaixaFòrum i Fundació 

Mies van der Rohe. L'Ajuntament ha encarregat l'anàlisi de l'ordenació urbanística a 

l'arquitecte Josep Lluís Mateo i, a primers de 2014, s'ha constituït l'Associació 

Montjuïc, Muntanya de Museus, per iniciar el desenvolupament urbanístic entorn al 

projecte cultural conjunt. 

CLT El Govern ha declarat el 2016 Any Llull en commemoració del setè centenari 

de la seva mort. La commemoració té com a objectiu la divulgació de la vida i l'obra 

de Ramon Llull en tots els seus vessants. L'Any Llull tindrà lloc entre el mes de 

novembre de 2015 i el mes de novembre de 2016. 

CLT Desenvolupament dels actes del Tricentenari 1714-2014. El Departament de 

Cultura i els grans equipaments nacionals s'han unit a la celebració dels Concerts 

del Tricentenari: l'Auditori de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu i el Palau de la 

Música Catalana acolliran tres propostes de gran qualitat i que tenen la música de 

l'època com a denominador comú. S'ha presentat també la "Ruta 1714": una 

proposta de turisme patrimonial que ressegueix el rastre de la Guerra de Successió 

arreu de Catalunya. 55 municipis de tot Catalunya formen part d'aquesta ruta que 

combina paisatge, patrimoni, cultura i gastronomia. 

CLT El Museu d'Història de Catalunya ha inaugurat l'exposició "300 onzes de 

setembre. 1714-2014". La mostra commemora el tres-cents aniversari de l'Onze de 

Setembre de 1714, en el marc del Tricentenari impulsat per la Generalitat de 

Catalunya. Aquesta exposició és una de les principals actuacions de l'eix cultural del 

Tricentenari  i recull les claus del procés històric que ha menat a la consolidació de 

l'Onze de Setembre com a Diada Nacional de Catalunya, des de l'endemà de la 

desfeta fins als nostres dies. 

CLT El Departament de Cultura ha celebrat l'acte central de commemoració del 

centenari de Joan Vinyoli. En el marc de la commemoració s'estan duent a terme 

propostes artístiques i festivals literaris, actes de difusió lectora, simposis i cicles, 

que són difosos mitjançant el portal www.vinyoli.cat. L'objectiu de l'Any Vinyoli és 

fer-lo conegut, per això un dels eixos centrals de la commemoració és la presència 

del poeta a les escoles. També es treballa perquè totes les seves obres estiguin 

disponibles; per la qual cosa ja s'està preparant la reedició de les Obres Completes 

del poeta.  
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CLT Any Espriu. Amb l'objectiu de commemorar el centenari del naixement del poeta, al 

llarg del 2013 el Departament de Cultura i diversos municipis catalans i institucions 

d'arreu del país han dut a terme activitats en diversos àmbits: exposicions, 

espectacles musicals, produccions audiovisuals, simposis sobre la vida i obra de 

l'autor, publicacions d'obres, etc. 

PRE S'ha constituït el Comitè Científic del Congrés Internacional de Prospectiva 

'Next world' a la Fira de Barcelona, impulsat pel Tricentenari. El Congrés reunirà 

la  tardor de 2014, i per primera vegada a Barcelona, els principals experts mundials 

en prospectiva, una disciplina que analitza i anticipa els canvis tecnològics, polítics i 

econòmics i el seu impacte. Es convertirà en un dels esdeveniments centrals de la 

commemoració amb la convocatòria de centenars de persones d'arreu del món. El 

Congrés vol situar Barcelona a l'epicentre del debat a l'entorn dels escenaris de 

futur, reforçant la posició capdavantera de Catalunya en el concert global. 

PRE Celebració del Simposi 'Espanya contra Catalunya: una mirada històrica 1714-

2014'. Organitzat pel Centre d'Història Contemporània de Catalunya (Departament 

de la Presidència) i la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'IEC. Hi han 

participat 200 inscrits i 23 ponents i s'hi ha  presentat 17 comunicacions.   

 

Aplicar una política lingüística que mantingui la vertebració del país i la cohesió 
social, i fer del català una llengua coneguda i emprada per tothom, i en tots els àmbits 
 

CLT S'han presentat els resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 

2013. El Departament de Cultura i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) han 

realitzat l'Enquesta, que permet obtenir informació sobre l'ús social de la llengua 

catalana. Per a la seva elaboració s'han fet gairebé 7.500 entrevistes. L'enquesta es 

realitza cada 5 anys i es va començar a fer l'any 2003. 

CLT CANAL+ ha subscrit un acord amb el Departament de Cultura pel qual 

subtitularà en català les 11 sèries i 100 pel·lícules de més èxit del 2014.  

L'objectiu d'aquest acord és incrementar l'oferta i el consum de cinema subtitulat en 

català. 

CLT El Govern atorga a l'Institut d'Estudis Aranesi el caràcter d'acadèmia de 

l'occità, aranès a l'Aran. El Govern de la Generalitat i el Conselh Generau d'Aran 

han impulsat conjuntament el procés per tal que l'Institut d'Estudis Aranesi tingui el 

caràcter d'acadèmia, tal com preveu la Llei de l'occità, aranès a l'Aran, de l'any 

2010. L'Institut d'Estudis Aranesi va ser creat el 2002. El 2008 li va ser reconeguda 

l'autoritat lingüística sobre l'aranès a l'Aran per acord del ple del Conselh Generau 

d'Aran. El decret aprovat  estén aquesta autoritat a tot Catalunya i dóna el mandat a 

l'Institut per tal que estableixi la normativa lingüística de referència en col·laboració 

amb les entitats acadèmiques, de recerca o culturals reconegudes per les 

institucions públiques. 
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CLT El Departament de Cultura ha signat un conveni amb PIMEC per fomentar la 

llengua catalana en el sector empresarial. L'acord, d'abril de 2014, vol afavorir la 

integració i la cohesió de la societat civil catalana en l'àmbit laboral i empresarial, i 

garantir els drets lingüístics dels consumidors. 

CLT El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), l'Associació Catalana de 

Supermercats i Distribuïdors i la Confederació de Comerç de Catalunya han 

signat un conveni per la campanya 'Al vostre servei' de foment de l'ús del 

català en l'atenció al públic als supermercats. La campanya, amb una vigència 

de tres anys, des la data de la signatura el maig de 2014, té com a objectiu 

desenvolupar accions de sensibilització adreçades a professionals que atenen el 

públic per millorar la qualitat del servei en català. 

JUS Impuls del català en l'àmbit de la justícia. La Generalitat oferirà formació i eines 

lingüístiques a més de 25.000 professionals dels àmbits jurídic i judicial. Es 

concedeix una subvenció directa de 10.000 euros a l'Institut d'Estudis Catalans per 

contribuir a les despeses de manteniment i actualització del Diccionari Jurídic 

Català, i 1.200 euros a la Fundació Congrés de Cultura Catalana amb la finalitat de 

donar suport a l'onzena edició del premi Miquel Casals Colldecarrera que té com a 

objectiu estimular la recerca i publicació d'obres civils dins del marc dels Països 

Catalans. L'Observatori Català de la Justícia publica l'estudi "Criteris per als usos 

lingüístics a l'Administració de Justícia". Aquest estudi complementa el Manual de 

"Bones Pràctiques Lingüístiques a la Justícia" i ambdós tenen l'objectiu de facilitar 

els drets lingüístics dels ciutadans que es relacionen amb la justícia. 

JUS Certificat de coneixements de llenguatge jurídic (nivell J). S'ha sotmès a 

informació pública el Projecte de decret sobre el certificat de coneixements de 

llenguatge jurídic (nivell J). Es tracta de regular aquest certificat amb la finalitat de 

que aquest pugui ser valorat com a mèrit en els diferent processos selectius i de 

provisió de llocs de treball en l'àmbit de l'Administració de justícia. 

CLT Les persones que parlen català superen per primera vegada els deu milions. 

Segons l'estudi presentat el 2013 per Òmnium Cultural, la Plataforma per la Llengua 

i l'Institut d'Estudis Catalans el 72,4% de la població que habita els territoris 

catalanoparlants sap parlar el català. 

CLT L'ús del català a les PIMES arriba al 70 % segons un estudi de PIMEC i del 

Departament de Cultura. Les dues organitzacions han fet públics els resultats de 

l'estudi i han acordat el programa d'activitats per promoure l'ús del català el 2013. 

Destaquen, entre d'altres, les següents dades: gairebé el 61% de les empreses 

utilitza habitualment la mateixa llengua que els clients; més del 62% de les 

empreses utilitza almenys el català en la retolació, la documentació interna, i la 

publicitat; i les empreses barcelonines (62,7%) són les que empren menys el català, 

i les gironines (85%), les que més. 
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CLT Creix un 18% el nombre d'entitats de foment de la llengua catalana. A mitjan 

2014 hi ha 142 entitats inscrites al Cens d'entitats de foment de la llengua catalana 

del Departament de Cultura. El Cens agrupa fundacions i associacions que duen a 

terme activitats per fomentar la llengua catalana dins del seu àmbit d'actuació. 

S'entén per foment de la llengua la realització d'activitats que promouen actituds 

positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l'ús entre 

la població en general o en col·lectius concrets, i també la investigació sobre la 

llengua catalana o la seva situació. Les donacions a favor de fundacions o 

associacions que facin activitats amb aquesta finalitat i que figurin en el Cens que 

elabora el Departament de Cultura desgraven en l'impost sobre la renda de les 

persones físiques. 

CLT El Voluntariat per la llengua ha impulsat més de 80.000 parelles lingüístiques 

en una dècada. El Voluntariat per la llengua (VxL), que facilita que persones que 

habitualment parlen català es trobin amb persones que volen practicar-lo i conversin 

en un ambient real i distès, arriba el 2013 als 10 anys havent assolit les 80.000 

parelles lingüístiques. 

CLT Convenis per al foment de l'ús del català. Entre els cossos de seguretat i 

emergència, en l'administració tributària de l'Estat, en l'àmbit de la Justícia, en 

l'àmbit de l'empresa i en altres sectors on l'ús del català és encara minoritari. 

CLT Constitució del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana. Es constitueix 

formalment el 21 de febrer de 2013. La llengua de signes catalana és utilitzada per 

unes 32.000 persones a Catalunya. Existeixen més de 25.000 usuaris oients 

d'aquesta llengua (familiars, professors, intèrprets, estudiants, etc.) i 

aproximadament més de 7.000 persones sordes usuàries. 

CLT La Tokio University of Foreign Studies, segona universitat japonesa que 

ofereix estudis de llengua i cultura catalanes amb el suport de l'Institut Ramon 

Llull. La Universitat d'Estudis Estrangers de Tòquio (TUFS), la universitat de 

referència en l'estudi de llengües al Japó, ofereix a partir del mes d'abril de 2014 un 

programa d'estudis catalans gràcies a un conveni signat amb l'Institut Ramon Llull. 

Això vol dir que ja són dues les universitats nipones que ofereixen docència 

d'estudis catalans gràcies a l'IRL, ja que des de l'any 2010 la Universitat de Hosei 

també compta amb aquest programa. A més, la Universitat d'Osaka ofereix estudis 

de català de manera independent. 

CLT El Govern ha aprovat la convocatòria de subvencions 2013 al doblatge i 

subtitulació de cinema en català. L'objectiu que es persegueix és incrementar el 

nombre d'estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua 

catalana. Aquests ajuts, que tenen com a destinatàries les empreses de distribució 

cinematogràfica, cobreixen les despeses de doblatge o subtitulació al català de 

llargmetratges i el material promocional de les versions en català (cartells, tràilers, 

espots, etc.) d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. 
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CLT Nou decret que completa l'adequació de les proves oficials de català al Marc 

Europeu Comú de Referència. El Govern ha aprovat el nou decret de certificació 

de català amb l'objectiu de renovar la prova de nivell superior de català, coneguda 

popularment com a "Nivell D", per convertir-la en la prova de nivell "C2" i així 

completar l'adaptació del sistema de certificació de català al Marc Europeu Comú de 

Referència (MECR).  Les proves que es convocaran aquest 2014 incorporaran la 

nova prova de nivell superior. 

CLT Cultura impulsa la campanya dels '300 fets de llengua' per ampliar el 

coneixement de la ciutadania sobre els esdeveniments que han afectat la 

llengua catalana al llarg de la seva història. La campanya inclou un joc de taula, 

una cronologia en línia amb els 300 fets més rellevants de la història de la llengua, 

un llibre i un concurs. 

CLT Cultura ha recollit en línia més de 100.000 notícies i articles sobre llengua 

publicats en els mitjans des de l'any 2000. Es tracta del recull de notícies més 

complet que existeix sobre el dia a dia de la llengua catalana del període 

democràtic, i inclou articles de temes rellevants com la unitat de la llengua, el rigor 

normatiu, el model lingüístic educatiu, la preservació dels drets lingüístics dels 

consumidors i molts altres. La base de dades inclou també informació sobre altres 

llengües, especialment l'occità, el basc, el gallec i l'asturià. El fons es complementa 

amb 35.000 articles microfilmats corresponents al període 1980-2000, consultables 

físicament al Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística. 

CLT Treballs de terminologia. El TERMCAT ha publicat "La telefonia al dia", amb motiu 

del Mobile World Congress, que conté una selecció dels termes més rellevants 

associats als telèfons intel·ligents i les tauletes tàctils, amb la definició en català i 

equivalents en castellà, francès i anglès. També s'ha elaborat la 'Terminologia de la 

cronicitat', un diccionari que fixa els conceptes més habituals en la prevenció i 

l'atenció dels problemes de salut crònics.  

CLT Appsencatala.cat, el portal de les aplicacions mòbils en català. Les aplicacions 

mòbils en català ja tenen un lloc de referència a la xarxa. Amb el suport de la 

Direcció General de Política Lingüística, el portal Appsencatalà.cat permet localitzar 

ràpidament i fàcilment qualsevol aplicació mòbil, obtenir-ne informació de qualitat i 

accedir al proveïdor virtual on es pot adquirir o descarregar. S'hi poden trobar tant 

aplicacions per a Android com per a IOS (el sistema operatiu dels IPhone i les IPad). 

CLT Es presenta el nou programa 'Llegiu i parleu' que reforçarà l'aprenentatge i l'ús 

del català entre els adults. El programa "Llegiu i parleu" neix, gràcies a l'impuls pel 

Departament de Cultura i la col·laboració del Consorci per a la Normalització 

Lingüística, per reforçar l'aprenentatge i l'ús del català entre els adults a través de la 

lectura. El programa està destinat a la població adulta en general, i especialment a 

l'alumnat del Consorci per a la Normalització Lingüística a partir del nivell A2, els 

participants del programa del Voluntariat per la Llengua i els participants dels clubs 
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de lectura.  

CLT La plataforma d'aprenentatge del català Parla.cat arriba als 150.000 usuaris 

inscrits en 5 anys (2008-2013). Parla.cat és una iniciativa d'aprenentatge del català 

en línia del Departament de Cultura a través de la Direcció General de Política 

Lingüística i l'Institut Ramon Llull,  amb la col·laboració del Consorci per a la 

Normalització Lingüística. Durant els seus primers 5 anys de vida, 150.000 usuaris 

s'han inscrit a Parla.cat, amb una mitjana de 80 nous matriculats diaris i amb usuaris 

de 185 països que ja l'han utilitzada en aquest període.  

CLT El nou portal de la Institució de les Lletres Catalanes s'erigeix com a eina de 

referència de la literatura catalana. A finals de 2013, s'ha presentat el nou portal 

lletrescatalanes.cat que inclou prop de 4.000 entrades d'autors i més de 22.000 títols 

de llibres. El nou portal incorpora la base de dades d'escriptors clàssics i 

contemporanis en llengua catalana, així com noves funcions i serveis.  

 

Consolidar la projecció exterior de Catalunya, reforçant i racionalitzant l'actual xarxa 
de delegacions 
 

PRE El Govern ha creat el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior. La 

inscripció al Registre és de caràcter voluntari i s'adreça a les persones que tenen la 

condició política de català d'acord amb el que estableix l'Estatut d'autonomia de 

Catalunya. Els tràmits d'inscripció es van obrir el 3 de juny de 2014. 

PRE El Govern ha sol·licitat el dictamen previ del Consell de Garanties Estatutàries 

per recórrer contra la Llei d'acció exterior de l'Estat davant del Tribunal 

Constitucional. El Govern considera que determinats preceptes d'aquesta Llei 

podrien ser inconstitucionals en excedir de les competències de què disposa l'Estat 

en matèria de relacions internacionals i també que la nova legislació limita 

indegudament l'autonomia de la Generalitat i la seva capacitat d'impulsar la 

projecció exterior del país.  

PRE El Govern aprova el Projecte de llei de l'Acció Exterior. La  llei ha de ser un 

instrument per situar Catalunya al món i internacionalitzar l'economia. La norma 

concreta i articula des del punt de vista polític, institucional i administratiu les 

competències recollides a l'Estatut d'autonomia de Catalunya en matèria d'acció 

exterior per tal de bastir un veritable Servei Exterior català.  

PRE El president Artur Mas explica als mitjans de comunicació internacionals el 

procés català. El cap del Govern ha rebut els participants en el Global Editors 

Network Summit, que ha reunit a Barcelona 500 professionals de primera línia dels 

principals mitjans de comunicació de tot món. Ha definit el procés català de 

"democràtic i pacífic".  

PRE El Govern ha creat la Direcció General d'Afers Multilaterals i Europeus per 
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impulsar les relacions de Catalunya amb els organismes internacionals. Queda 

adscrita a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.  

PRE La Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament han signat un conveni de col·laboració per 

coordinar estratègies, fomentar i millorar la cooperació que es realitza des de 

Catalunya i consolidar l'alineament de posicionaments envers el nou 

multilateralisme i la construcció d'un model de governança democràtica 

global.  

PRE El Govern ha aprovat el Pla anual de cooperació al desenvolupament del 2014, 

centrat especialment en els drets de les dones. Enguany el Govern de Catalunya 

destina un pressupost de 14.253.256 euros a l'Ajut Oficial al Desenvolupament. 

D'aquests, 6.230.100 euros corresponen, d'acord amb la Llei de pressupostos, a 

l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, principal òrgan executor 

d'aquesta política. Els departaments i organismes de la Generalitat destinaran 

8.023.156 euros a actuacions de cooperació al desenvolupament i solidaritat 

internacional. 

PRE L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), el 

Departament d'Ensenyament i la Federació Catalana d'ONG per al 

Desenvolupament promouen el projecte Regions per l'Educació al 

Desenvolupament Sostenible i Solidari (REDDSO) de la Unió Europea. Els socis 

europeus són les regions de Rhône-Alpes (França), Piemonte (Itàlia) i Malopolska 

(Polònia) i el projecte REDDSO es basa en la proposta educativa de Catalunya 

d'Aprenentatge i Servei (APS), que combina processos d'aprenentatge escolar i de 

servei a la comunitat. Segons els socis europeus, Catalunya i l'Agència són un 

referent en cooperació descentralitzada i educació per al desenvolupament, tant en 

l'àmbit legislatiu, com en recursos destinats i l'associacionisme de la societat civil. 

PRE Presentat el Pla Japó 2012-2015. El document, presentat el novembre de 2013, és 

una eina de treball i coordinació que estructura la relació entre institucions catalanes 

i japoneses, i permet el seguiment i l'avaluació de les iniciatives endegades. Es 

preveuen 43 accions de promoció empresarial, captació d'inversions, col·laboració 

turística, mobilitat d'estudiants o intercanvis culturals. El Japó és una prioritat 

estratègica en la política exterior de Catalunya. 

PRE El Premi Internacional Catalunya atorgat a Gro Harlem Brundtland i Malala 

Yousafzai en la seva XXV edició (2013) i a Desmond Tutu en la XXVI (2014). El 

jurat ha destacat "la determinació i coratge de les guardonades en la defensa dels 

drets humans". A l'exprimera ministra laborista noruega i exdirectora general de 

l'OMS, G. H. Brundtland, se li valora "la seva capacitat de connectar salut i medi 

ambient, tant amb la prestació directa de serveis com des de l'àmbit polític i 

estratègic" i a la jove pakistanesa "que ha estat "lluitant i jugant-se la vida pels drets 

humans i, en particular, pel dret a l'educació de les dones en un context molt difícil". 

Pel que fa a l'arquebisbe sud-africà Tutu, premi Nobel de la Pau, el jurat ha destacat 
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"la lluita per la justícia social i la millora de les condicions dels oprimits". 

PRE El Govern amplia els àmbits geogràfics d'actuació de les delegacions a 

l'exterior per tenir una presència directa en països clau per a Catalunya. La 

Delegació a França estén les seves funcions a Suïssa, la Delegació al Regne Unit 

ho fa a Irlanda, la Delegació d'Alemanya amplia la seva actuació a Àustria i la 

Delegació als EUA ho fa a Mèxic. L'acord dóna compliment a l'objectiu de 

"Consolidar la projecció exterior de Catalunya, reforçant i racionalitzant l'actual xarxa 

de delegacions" del Pla de Govern i es fa aprofitant els recursos existents. 

PRE El Govern subscriu diferents acords amb l'Uruguai vinculats amb la gestió 

ambiental i el desenvolupament sostenible. El Govern ha aprovat subscriure tres 

protocols de col·laboració amb la Intendència de Canelones, la Intendència de San 

José i la Intendència de Montevideo, a l'Uruguai, per impulsar actuacions en l'àmbit 

de cooperació tècnica, científica i innovació tecnològica en diverses àrees 

vinculades amb la gestió ambiental i el desenvolupament estratègic i sostenible dels 

recursos naturals. 

PRE El Govern aprova un Memoràndum d'entesa amb el Programa de les Nacions 

Unides per al Desenvolupament (PNUD) per promoure la cooperació tècnica 

amb entitats públiques i privades de Nicaragua. El Memoràndum té per objectiu 

promoure la cooperació i posar en valor les experteses de Catalunya vers entitats 

públiques i privades nicaragüenques per contribuir al seu enfortiment institucional.El 

Govern de Catalunya  col·labora amb el PNUD des del 2004 i ha finançat actuacions 

a Nicaragua des del 2007. 

PRE Es fa públic l'Acord marc de col·laboració entre l'Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i la Federació Catalana de Basquetbol 

per impulsar el projecte "Un bàsquet per l'educació i la salut a Kolda" 

(Senegal). Ambdós ens promouen l'esport com a eina per millorar l'educació i els 

hàbits saludables. És la primera vegada que l'Euroleague participa en un projecte a 

l'Àfrica, i per part de l'ACCD, l'acció s'emmarca en un dels seus principals objectius, 

que des del 2011 ha estat la recerca de noves vies de finançament complementàries 

als recursos públics. 

PRE 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. En virtut del conveni el Govern 

continuarà donant suport tècnic a la recuperació i conservació d'aquest Arxiu, un 

fons documental de l'Arxiu General d'Amèrica Central, procedent de l'extinta Policia 

Nacional de Guatemala. El projecte ha estat una peça clau en els processos 

judicials oberts a Guatemala i contribueix al procés de reconciliació nacional 

mitjançant el suport a la recuperació de la memòria històrica i l'accés a la justícia.  

PRE Iniciada l'elaboració del Pla Catalunya-Marroc. La Secretaria d'Afers Exteriors i 

de la Unió Europea ha iniciat les tasques de consulta per a l'elaboració del Pla pel 
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període 2014-2017. Ha tingut lloc la primera reunió de llançament del Pla, que 

articularà i fomentarà les relacions entre els sectors prioritaris d'ambdós països. 

PRE El Govern reconeix noves Comunitats catalanes de l'exterior. El Govern ha 

reconegut oficialment les entitats Casal Català de Polònia, Centre Català de Munic, 

Casal Català d'Itàlia, Casal Català a Minnesota, Casal Català d'Irlanda, Centre 

Cultural Català de Frankfurt i Casal dels Països Catalans-Tucumán com a noves 

comunitats. Entre les seves funcions figuren treballar per la promoció de la cultura 

catalana i la projecció de Catalunya  i alhora oferir ajuda als nouvinguts de zones de 

parla catalana. Ja són 134 les comunitats catalanes de l'exterior.  

PRE Signatura d'un conveni de col·laboració entre les diputacions de Barcelona, 

Tarragona, Girona i Lleida per compartir serveis en l'àmbit internacional i 

coordinar l'estratègia europea. L'acord no suposarà cap cost econòmic afegit, ja 

que s'aprofitaran l'estructura i els serveis internacionals que actualment presta la 

Diputació de Barcelona. L'acord representa un pas més en el full de ruta que s'ha 

marcat el Govern per reforçar l'acció exterior en tres àmbits: donar suport a la 

internacionalització de l'economia catalana; donar a conèixer al món la realitat 

econòmica catalana; i traslladar les aspiracions de Catalunya basades en l'exercici 

democràtic del dret a decidir. 

PRE El president Mas ha inaugurat als Estats Units la nova planta de fraccionament 

de plasma de Grifols. El cap de l'Executiu també s'ha reunit amb el governador de 

Carolina del Nord i amb el president del Senat d'aquest estat. Els consellers 

d'Economia, d'Empresa i d'Agricultura van completar el programa previst a Califòrnia 

pel president, que va haver d'escurçar la seva participació per assistir a la 

proclamació del nou rei d'Espanya. 

PRE Viatge oficial al Brasil amb objectius econòmics, de projecció de Catalunya i 

culturals. Entre els dies 6 i 11 de juliol de 2013 el President ha visitat diverses 

ciutats del país sud-americà amb l'objectiu d'enfortir les relacions econòmiques i 

institucionals entre tots dos països, acompanyat de directius d'una cinquantena 

d'empreses catalanes. S'ha entrevistat amb els governadors dels estats que ha 

visitat, s'ha interessat pels projectes socials que es duen a terme a les 'faveles' i ha 

presidit l'estrena de la versió catalana d'un documental sobre el bisbe Casaldàliga. 

També s'ha reunit amb l'expresident Lula da Silva i ha concedit entrevistes als 

principals mitjans de comunicació. 

PRE Viatge del president a Israel amb una important agenda econòmica. Ha tingut 

lloc del dia 9 al 13 de novembre de 2013 amb l'objectiu de trobar socis tecnològics i 

cooperar internacionalment i en projectes de recerca i innovació. El president ha 

estat acompanyat pel conseller d'Economia i Coneixement, l'alcalde de Barcelona i 

una delegació empresarial d'Acció formada per trenta empreses dels sectors TIC i 

Smartcities. Ha estat rebut pel president d'Israel, Shimon Peres, i el ministre 

d'Economia.   
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PRE Viatge del president a l'Índia per reforçar les relacions entre aquest estat i 

Catalunya. El viatge, amb l'objectiu de facilitar les relacions comercials i d'inversió 

entre ambdós països, ha tingut lloc del 23 al 30 de novembre de 2013, a les ciutats 

de Delhi, Mumbai, Pune i Bangalore. El president ha anat acompanyat del conseller 

Puig i d'una quarantena d'empreses catalanes dels sectors de l'automoció, biofarma, 

les Tic i el Turisme. Ha mantingut reunions amb diversos membres del Govern indi, 

així com amb representants d'importants empreses d'aquell país. també ha conegut 

de primera mà diversos projectes socials que duen a terme allí ONG's catalanes.  

PRE Reunions amb dignataris de nacions sense estat, Flandes i Gal·les. Amb el 

ministre-president de Flandes, Kris Peeters, van anunciar una missió econòmica 

conjunta de Catalunya i Flandes a l'exterior. Amb el primer ministre de Gal·les, 

Carwyn Jones, Artur Mas va reiterar el compromís amb la política exterior per ajudar 

l'economia, la societat i la cultura catalanes a situar-se al món. Ha analitzat amb el 

primer ministre els processos en què es troben els respectius països pel que fa a 

l'autogovern i ha anunciat que Vueling operarà a partir d'ara amb alguns vols més 

entre Cardiff i Barcelona. 

PRE Es posa en marxa un fons comú per col·laborar en l'emergència de Filipines en 

el marc del Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència. El Govern de la 

Generalitat ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona i al Fons Català de Cooperació 

al Desenvolupament (que representa els ajuntaments catalans) de crear un fons 

comú amb les aportacions econòmiques institucionals per maximitzar l'eficàcia de 

l'ajut. La Generalitat destinarà al fons una aportació econòmica de 250.000 euros 

per donar suport a les ONGs que treballen en aquesta emergència humanitària. 

PRE Els governs català i flamenc cooperaran en la lluita contra la violència de 

gènere i la defensa dels drets de les dones a Moçambic. L'objectiu és establir les 

condicions de la col·laboració per al suport al programa que l'entitat moçambiquesa 

'Forum Mulher'  desenvoluparà durant els anys 2013 i 2014. L'ACCD s'ocuparà del 

seguiment, el control i la supervisió de l'esmentat programa i representarà l'Agència 

de Cooperació Internacional de Flandes (FICA) en el Grup de Coordinació de 

Gènere de Moçambic. FICA contribuirà financerament al programa de Fòrum Mulher 

amb 340.000 euros durant dos anys (2013 i 2014). 

 

Impulsar la participació de Catalunya als organismes internacionals 
 

PRE Reunions amb mandataris de la Unió Europea. Han tingut lloc dos viatges del 

president Mas a Brussel·les des de l'inici de la legislatura. Ha estat rebut pels 

comissaris de la Comissió Europea Olli Rehn (Afers Econòmics i Monetaris),  Maros 

Sefcovic (Relacions Interinstitucionals i Administració), Lázsló Andor (Ocupació, 

Afers Socials i Inclusió), Connie Heddegard (Acció Climàtica), Cecilia Malmström 

(Interior), Androulla Vassiliou (Educació, Cultura i Multilingüisme), Günther Oettinger 

(Energia), Stefan Füle (Ampliació i Política Europea de Veïnatge). En total, s'ha 
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reunit amb 9 comissaris de la Comissió i també amb el President del Parlament 

Europeu, Martin Schulz, amb aquest al Palau de la Generalitat.  

PRE El president Mas i la directora general de la UNESCO signen un acord a París 

que reconeix competències de Catalunya en l'àmbit d'actuació d'aquest 

organisme. El memoràndum reconeix les competències de Catalunya en l'àmbit 

d'actuació de la UNESCO, tal com es preveuen en l'article 198 de l'Estatut 

d'autonomia de Catalunya. Així mateix, estableix que la UNESCO facilitarà la 

participació de les institucions catalanes a les trobades internacionals liderades per 

aquest organisme i en els seus projectes i programes. Amb aquest memoràndum, 

Catalunya renova les relacions amb la UNESCO per un període de 4 anys, 

prorrogables. 

 

Potenciar l'esport a Catalunya així com el seu reconeixement a nivell internacional 
 

PRE El Govern ha aprovat l'aportació del 2014 als Jocs Mediterranis de Tarragona 

2017. La subvenció puja a 553.700 euros. El Govern considera que la celebració 

d'aquest esdeveniment esportiu és una oportunitat única per situar Catalunya al món 

a través de l'esport. Prèviament va ser hissada de la bandera dels Jocs, que onejarà 

a la ciutat durant els propers quatre anys. 

PRE La Secretaria General de l'Esport destina 1,6 milions d'euros per a 161 

actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, habitabilitat o funcionalitat 

d'equipaments esportius. El Consell Català de l'Esport destinarà els ajuts a 

ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per portar a terme 161 

actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat 

d'equipaments esportius existents. 

PRE El Govern ha posat en marxa un programa per corregir els desequilibris entre 

dones i homes en l'esport. El Programa Dones i Esports 2014-2016 vol fomentar la 

participació i la visibilitat de la dona en l'activitat física i esportiva. 

PRE El Govern ha aprovat el Projecte de llei de les professions de l'esport per 

regularitzar la situació dels professionals del sector. El Projecte de llei aprovat el 

gener de 2014 incorpora modificacions per regular l'exercici de les professions de 

l'esport, que actualment es troben en un buit legal. També amplia les possibilitats 

d'acreditar la formació per a l'exercici de diferents professions esportives i determina 

que la Secretaria General de l'Esport estableixi els convenis i els acords 

d'equiparació de professions i competències mínimes amb altres registres d'estats 

membres de la Unió Europea. La modificació adequa a la realitat esportiva de 

Catalunya els requisits que han de complir els professionals de l'activitat física i de 

l'esport. Els canvis legislatius permetran als professionals incorporar-se legalment a 

la vida laboral i accedir al Registre de Professionals de l'Esport.   

PRE S'ha presentat el Pla Estratègic dels Esports d'Hivern a Catalunya (PEEHC). El 
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Pla té per objectiu consolidar i incrementar la pràctica dels esports de neu i gel a 

Catalunya, tant pel que fa a l'esport de base com a la tecnificació i l'alt rendiment, 

amb un horitzó de 10 anys. 

PRE Acords amb la Diputació de Barcelona. El Pla Nacional de Promoció de l'Activitat 

Física (PNPAF) de la SG de l'Esport s'aplica conjuntament amb la Diputació de 

Barcelona. El Pla Nacional de Promoció de l'Activitat Física que la SG de l'Esport 

està impulsant des del 2012, pretén agrupar totes les iniciatives en el marc de la 

promoció de l'activitat física, que generen els diversos agents públics i privats. La 

col·laboració entre les dues institucions en diversos programes destinats a la 

promoció de l'activitat física en el marc d'un estil de vida saludable de les persones 

ha donat els primers resultats positius en dos aspectes: ha baixat el sedentarisme 

en la població adulta i s'ha aconseguit un estalvi econòmic en despesa d'atenció 

sanitària. La Secretaria General de l'Esport i la Diputació de Barcelona signen un 

conveni que regularà les accions de cooperació entre ambdues institucions en 

l'àmbit esportiu. Tant  des de la vessant dels equipaments i les activitats, com de la 

recerca i la difusió de l'esport. La seva vigència serà fins al 31 de desembre de 

2015.  

PRE Signat el conveni del 2013 entre el CAR de Sant Cugat i el Consejo Superior de 

Deportes (CSD). El conveni es destina a la col·laboració per activitats, 

infraestructures i equipaments, i estableix una aportació estatal al CAR de 2,5 

milions d'euros. El CSD, la Generalitat i el CAR es comprometen a col·laborar i 

donar suport a les ciències de l'esport i als esportistes d'alt nivell, a promoure la 

investigació i el desenvolupament conjunts que donin respostes a les demandes 

dels entrenadors i tècnics que treballin habitualment al CAR i a organitzar cursos de 

formació. Cal destacar que la Unió Europea ha reconegut el CAR de Sant Cugat 

com un exemple de bones pràctiques en la consecució de la 'dual career' dels 

esportistes d'elit, especialment el fet de fer compatible la formació personal, 

acadèmica i laboral dels esportistes amb l'exercici de l'esport al més alt nivell. 

PRE Reacció a les inspeccions de la Seguretat Social a les entitats esportives 

amateurs. La Secretaria General de l'Esport ha fet reunions al territori amb clubs, 

ajuntaments, federacions i consells esportius per informar-los sobre les inspeccions 

de la Seguretat Social. Han tingut lloc a Girona, Tortosa, Tarragona, Esplugues, 

Sant Cugat del Vallès, la Seu d'Urgell i Alpicat. Al respecte, ha unificat criteris davant 

la problemàtica plantejada i s'ha reunit amb els màxims dirigents de la UFEC, 

l'Associació Catalana de Municipis i les federacions catalanes de Futbol, Bàsquet i 

Natació, les principals afectades.  

PRE Ajuts per a la contractació de personal investigador novell, dins l'àmbit de 

l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport. S'han aprovat les 

bases generals reguladores del procediment per a la concessió i renovació d'ajuts 

per a la contractació de personal investigador novell, dins l'àmbit de l'educació física 

i l'esport i les ciències aplicades a l'esport, destinats a l'INEFC. 
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PRE S'ha presentat la primera Enciclopèdia de l'Esport Català. La iniciativa 

d'Enciclopèdia Catalana i del Consell Català de l'Esport recull el fenomen esportiu a 

Catalunya des dels seus orígens fins a l'actualitat. L'obra consta de 5 volums, amb 

més de 20.000 entrades i 6.000 fotografies i ha comptat amb la participació de 130 

autors especialitzats. 

 




