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El Govern impulsa el pla del litoral català per potenciar 
els sectors econòmics vinculats amb les activitats 
aquàtiques  
 

• El document, consensuat amb el sector, pretén determinar les 
oportunitats, les potencialitats i les actuacions a realitzar en cada 
comarca amb l’objectiu de dinamitzar les activitats aquàtiques, 
aprofitant les sinèrgies entre els diferents sectors implicats per 
oferir una oferta segura i de qualitat 
 

• El pla respon a un compromís adoptat al Parlament de Catalunya a 
través de la resolució 739/X 
�

El Govern impulsa el Pla de desenvolupament del litoral i de les comarques 
catalanes amb aigües continentals i/o fluvials, un full de ruta consensuat amb 
el sector que té com a objectiu dinamitzar les activitats vinculades a la nàutica 
d’esbarjo i millorar la sostenibilitat econòmica, social i bioambiental del territori. 
El pla té una durada d’un any i pretén establir sinèrgies entre el sector de les 
activitats maritimorecreatives i el turístic, afavorir la col·laboració pública i 
privada i posar les bases d’un creixement ordenat, que garanteixi una oferta 
segura i de qualitat. 
 
Catalunya disposa d’unes bones condicions per desenvolupar activitats 
nàutiques d’esbarjo. El clima, la franja litoral i el gran nombre d’espais fluvials i 
embassaments del país ha permès desenvolupar i diversificar un ventall ampli 
d’activitats que ara el Govern vol potenciar i ordenar. Amb aquest objectiu, la 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims ha impulsat el Pla de 
desenvolupament litoral i de les comarques catalanes amb aigües continentals 
i/o fluvials, que el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural ha presentat avui a la reunió del Consell Executiu. 
 
El document respon a un triple objectiu: determinar les oportunitats i 
potencialitats de cada comarca; determinar les actuacions a desenvolupar, i 
integrar i vertebrar els diferents sectors implicats per afrontar els reptes de 
futur. Engloba les activitats de pescaturisme i de turisme pesquer i aqüícola, 
així com les activitats vinculades als centres d’activitats marítimes (acadèmies 
nàutiques, centres d’immersió i centres nàutics) i a la pesca recreativa. 
 
El pla s’ha consensuat amb el sector. De fet, hi participaran tant les 
administracions públiques com els agents socials, com ara les cambres de 
comerç, associacions d’empresaris del sector nàutic, pesquer, de la 
restauració, entre d’altres.  
 
La iniciativa respon al compromís adoptat al Parlament de Catalunya, a través 
de la resolució 739/X sobre el món agrari. Catalunya ja disposa d’un Pla de 



 

�

����������	�
���������������� �

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

3

Desenvolupament Rural vinculat a les polítiques que estableix les Política 
Agrària Comuna ( PAC). 
 
 
Actius i infraestructures del litoral català 
 
Catalunya compta amb un ampli ventall d’actius i infraestructures relacionades 
amb el litoral i les aigües continentals i fluvials. En aquest sentit, disposa, 
entre d’altres, de centres d’immersió (167), acadèmies nàutiques (65), ports 
esportius (44), ports pesquers (23) o clubs nàutics (27). 
 
A Catalunya hi ha actualment 330.419 titulacions, llicències i acreditacions, 
essent les titulacions de nàutica d’esbarjo i les llicències de pesca recreativa 
de superfície les més nombroses. 
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El Govern reforça l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari com a instrument estratègic per 
internacionalitzar el sistema universitari català 
 

• Aprova el Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, a qui dota d’instruments legals i 
organitzatius per afavorir la seva posició de referència a nivell 
europeu 

 
• La norma atribueix noves funcions a l’Agència, com l’avaluació, la 

certificació, l’auditoria i l’acreditació de la qualitat a les 
universitats i centres d’educació superior, o l’avaluació de 
l’activitat desenvolupada pel personal investigador de les 
universitats 

 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que dota l’organisme dels 
instruments legals i organitzatius necessaris per afavorir la seva posició de 
referència a nivell europeu. El text reforça la independència de l’agència com 
a instrument estratègic per internacionalitzar el sistema universitari català i 
afavoreix la innovació en la docència, la recerca i la gestió universitària. 
 
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha 
d’esdevenir la institució de referència en el manteniment de la qualitat i 
l’excel·lència que caracteritzen el sistema universitari de Catalunya, alineant-
se amb l’entorn internacional i escoltant amb precisió les necessitats del 
sector i del conjunt de la societat. Amb la vista posada en aquests objectius, el 
Projecte de llei aprovat avui atribueix noves funcions a l’Agència, entre les 
quals destaquen l’avaluació, la certificació, l’auditoria i l’acreditació de la 
qualitat a les universitats i centres d’educació superior, així com l’avaluació de 
l’activitat desenvolupada pel personal investigador de les universitats. També 
podrà analitzar les tendències en l’educació superior i el seu desenvolupament 
nacional i internacional, assessorar les universitats per promoure l’excel·lència 
dels serveis que presten i elaborar informes sobre els dèficits de qualitat 
detectats a les universitats. Com a novetat també destaca que la llei defineix 
el contracte-programa com  l’instrument de relació entre l’Agència i el 
departament competent en matèria d’universitats. 
 
A més, s’incorpora al Consell de Direcció de l’AQU una representació dels 
estudiants. Concretament, dos estudiants elegits pel Consell Interuniversitari 
de Catalunya, entre un estudiant de grau i un de postgrau, que formin part del 
Consell d’Estudiantat de les universitats de Catalunya. D’aquesta manera, 
l’Agència aprofundeix en la seva funció de transparència i rendiment de 
comptes a la societat. 
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Una altra de les novetats significatives de la llei és la creació de la Comissió 
d’Apel·lacions, que s’encarregarà de revisar les actes de les comissions 
d’avaluació, certificació i acreditació. D’aquesta manera es dóna compliment a 
un dels “Estàndards i directrius europees d’assegurament de la qualitat de 
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior”, que requereix que les agències 
disposin d’un procediment d’apel·lació de les decisions que adoptin. 
 
 
Orígens de l’AQU 
 
En consonància amb el desenvolupament dels sistemes externs d’avaluació 
de la qualitat europeus i amb la creació de les primeres agències de qualitat a 
Europa, la Generalitat de Catalunya i les set universitats públiques catalanes 
van constituir l’any 1996 el Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari a Catalunya, que amb Llei d’universitats de Catalunya passa a 
denominar-se Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.  
 
Des de l’any 2006, amb l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la 
Generalitat té la competència compartida sobre l’avaluació i la garantia de la 
qualitat i de l’excel·lència de l’ensenyament universitari, i també del personal 
docent i investigador. L’AQU és l’ens encarregat de desenvolupar aquesta 
tasca i per contribuir de manera decisiva que les universitats assumeixin, 
d’acord amb el principi d’autonomia institucional, la principal responsabilitat 
d’assegurar la qualitat del sistema. 
 
Membre fundador de l’European Association for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA) des de l’any 2000, l’organisme col·labora estretament amb 
les universitats europees per promocionar sistemes de garantia de qualitat 
amb la finalitat d’integrar-se en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. En 
aquest marc, l’AQU ha estat la primera agència de l’Estat espanyol en ser 
reconeguda internacionalment en el compliment dels estàndards i de les 
directrius de qualitat europeus, a través d’una avaluació externa coordinada 
per l’ENQA. Aquesta acreditació ha permès que hagi estat una de les 
primeres agències externes de qualitat universitària a ser inclosa a l’European 
Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). 
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El Govern aprova presentar un requeriment 
d’incompetència davant del Govern espanyol pel 
decret que obliga a pagar els costos d’escolarització 
privada en castellà  

 
• El Consell Executiu també ha acordat sol·licitar un dictamen al 

Consell de Garanties Estatutàries previ a l’eventual interposició 
d’un conflicte positiu de competències davant el Tribunal 
Constitucional sobre el decret espanyol que regula la producció 
d’energia elèctrica a partir de fons d’energia renovables, 
cogeneració i residus.  

 
El Govern ha aprovat avui plantejar un requeriment d’incompetència davant 
del Govern espanyol en referència al Decret 591/2014, d’11 de juliol, que 
obliga la Generalitat a pagar els costos d’escolarització privada per als 
alumnes que demanin escolarització en castellà. Aquestes despeses 
d’escolarització també estan previstes en la disposició addicional 38ena de la 
LOMCE, contra la qual la Generalitat ja hi va presentar recurs.  
 
El decret del Ministeri d’Educació atribueix a l’Estat la facultat de substituir les 
comunitats autònomes quan aquestes no garanteixin l’ensenyament en 
castellà en una proporció raonable i estableix que aquests alumnes seran 
escolaritzats en centres privats que disposin d’aquesta oferta i que el cost 
anirà a càrrec de la Generalitat. Davant d’això, el Govern considera que el 
decret suposa una invasió i va en detriment de les competències pròpies de la 
Generalitat en matèria d’educació i de llengua. En aquest sentit, el 
requeriment al·lega que l’Estat no disposa de competències per establir 
aquest mecanisme que, a més, suposarà separar els alumnes per raó de 
llengua, fet que és contrari al règim lingüístic de l’ensenyament a Catalunya 
com estableixen l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei d’educació de 
Catalunya.  
 
En cas que el Govern de l’Estat respongui de forma negativa davant del 
requeriment, la Generalitat demanarà el dictamen preceptiu del Consell de 
Garanties Estatutàries per interposar un possible conflicte de competències 
davant el Tribunal Constitucional.  
 
 
Dictamen al CGE sobre energies renovables, cogeneració i residus 
 
El Govern de la Generalitat també ha acordat sol·licitar al Consell de 
Garanties Estatutàries que emeti dictamen sobre l’adequació a la Constitució 
espanyola i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya de diversos articles del Reial 
Decret estatal 413/2014, que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica 
a partir de fons d’energia renovables, cogeneració i residus. L’Executiu ha 
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demanat formalment el pronunciament del Consell de Garanties Estatutàries 
com a pas previ preceptiu a l’eventual interposició d’un conflicte de 
competències davant del Tribunal Constitucional. 
 
En la reunió del 5 d’agost, el Consell Executiu ja va acordar formular un 
requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat sobre diferents articles 
d’aquesta norma estatal, en considerar que excedeixen les competències 
estatals i envaeixen les de la Generalitat de Catalunya. El Govern demanava a 
l’Estat la derogació dels articles 8, 30 i 35 i a la disposició final primera del 
Reial Decret 413/2014, de 6 d’abril, en considerar que buiden les 
competències reconegudes a la Generalitat de Catalunya, ja que vulneren 
l’esquema de distribució competencial que fixa tant l’article 149 de la 
Constitució espanyola com l’article 133 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
Així mateix, l’instava a elaborar una nova regulació respectuosa amb les 
competències catalanes.  
 
Amb aquesta acció, el Govern de la Generalitat amplia la seva defensa 
jurídica de les competències en matèria d'energia que posa en entredit la 
reforma propugnada pel Govern espanyol. El Govern ja ha interposat recurs 
d’inconstitucionalitat contra la llei del sector elèctric i contra el Reial decret que 
regula la retribució de la distribució d’energia elèctrica, i també s’ha impugnat 
l’ordre d’interrompibilitat. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern aprova un nou decret que regula la Comissió de Preus de 
Catalunya 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret de la Comissió de Preus de Catalunya, 
òrgan col·legiat que té com a finalitat la intervenció en l’aprovació i la 
modificació dels preus de transport subjectes als règims d’autorització i de 
comunicació administrativa d’àmbit autonòmic. El decret estableix una nova 
adscripció de la Comissió, alhora que n’actualitza la composició i 
funcionament per motius d’eficiència i simplificació normativa. 
 
La Comissió de Preus de Catalunya té com a competència essencialment 
autoritzar els preus i les tarifes que es proposen en l’àmbit del transport urbà 
de viatgers i de les companyies de ferrocarrils d’àmbit autonòmic, així com 
dels serveis públics en matèria d’abastament d’aigües, àmbits que es 
concentren actualment en el Departament de Territori i Sostenibilitat. Així, el 
nou Decret estableix que la Comissió, fins ara adscrita al Departament 
d’Empresa i Ocupació, passi a dependre del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
La Comissió de Preus de Catalunya també està formada per representants 
dels departaments competents en Administració local, economia, salut, 
agricultura, ramaderia i pesca, ocupació, energia, consum i seguretat 
industrial, comerç, i també per representants d’organitzacions empresarials, 
sindicals i de consumidors i usuaris. 
 
 
El Govern modifica el reglament que regula el procediment administratiu 
davant d’incompliments en prevenció de riscos laborals a 
l’Administració pública 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la modificació del Decret 
193/2007, de 4 de setembre, que regula el procediment administratiu davant 
d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat. La modificació aprovada avui estableix que 
els ens locals s’acullin també a la regulació pròpia de l’Administració de la 
Generalitat, mentre no es reguli un procediment específic per a aquests ens. 
Actualment, s’hi aplica el procediment establert en l’Administració estatal.  
 
La modificació pivota en la competència executiva en treball i relacions 
laborals i la competència exclusiva en règim local, respectant el principi 
d’autonomia local, reconegudes a l’Estatut d’autonomia de Catalunya (articles 
170 i 160 respectivament). 
 
 



 

�

����������	�
���������������� �

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

9

El Govern destina 353.000 euros al Mercat de Música Viva de Vic 
 
El Govern ha aprovat concedir una subvenció de 353.000 euros per a la 
realització de la 26a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà 
del 18 al 21 de setembre. El Departament de Cultura, a través de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals (ICEC), atorgarà la subvenció a l’Organisme 
Autònom de Fires i Mercats de Vic. 
 
El Mercat de Música Viva de Vic és l’aparador principal per a la música 
catalana  i un punt de trobada ineludible per a professionals del sector de la 
música. El mercat vol estimular la relació entre autors, intèrprets, mànagers, 
discogràfiques, editors, promotors, programadors, mitjans de comunicació i 
empreses de serveis. També pretén facilitar el contacte entre tots els 
professionals del sector per tal que intercanviïn informació, i impulsar la 
promoció i contractació de noves propostes musicals. 
 
El Govern dóna suport al Mercat de Música Viva de Vic com a eina de difusió i 
comercialització de productes musicals fets a Catalunya, i també com a 
plataforma per donar a conèixer algunes de les propostes més interessants 
del panorama musical.  
 
La 26a edició del Mercat de Música Viva de Vic oferirà prop de 60 concerts, 
dels quals una vintena són estrenes oficials de nous treballs discogràfics. Les 
actuacions de grups catalans representen el 50% de la programació d'aquesta 
edició, que, com a novetat, acollirà la Fira Music, una trobada per comprar i 
vendre instruments nous i de segona mà. 
 
 
 
 
 


