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El Govern promou l’Avantprojecte de llei de suport a 
les famílies, a qui situa com a institució social bàsica 
 

• El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia de 
l’Avantprojecte de llei de suport a les famílies, que desplegarà les 
polítiques familiars encaminades a afavorir i enfortir les 
competències parentals i les relacions saludables entre els seus 
membres 

 
• El text potencia les polítiques familiars de manera transversal, tal 

com estableixen les directrius fixades al Pla Integral de Suport a la 
Família 

 
El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de suport a 
les famílies, una norma que establirà les bases d'una política de suport i 
protecció a les famílies, centrada especialment en la lluita contra l'exclusió 
social, per tal de construir una societat més justa i cohesionada. La futura llei 
fixarà les bases i les mesures d’una política de suport a la família que millori el 
seu benestar, promovent la seva protecció econòmica, potenciant la solidaritat 
social i la solidaritat intrafamiliar, impulsant la participació activa dels seus 
membres dins la comunitat i lluitant contra les desigualtats socials i situacions 
d’exclusió social. 
 
Amb aquesta iniciativa legislativa, el Govern pretén afavorir la conciliació entre 
la vida laboral i familiar de les persones treballadores, tenint en compte la 
coresponsabilitat i el repartiment de les tasques entre els membres de la 
família. En aquest sentit, l’Executiu estima necessari desplegar polítiques 
encaminades a afavorir i enfortir les competències parentals i les relacions 
saludables entre els seus membres per fer front a les responsabilitats i 
dificultats familiars que sorgeixin al llarg del cicle vital. De la mateixa manera, 
considera imprescindible continuar impulsant mesures que millorin la quantitat 
i la qualitat del temps compartit en família. 
 
El text apodera la família en la seva dimensió relacional i emocional, eleva a 
llei la definició de família monoparental i reconeix les condicions de família 
nombrosa i monoparental, tot impulsant-ne polítiques de suport. 
 
Suposarà, en definitiva, enfortir de manera transversal les polítiques familiars, 
tal com estableixen les directrius fixades al Pla Integral de Suport a la Família 
2012-2016, l’eina de planificació estratègica que aplega el conjunt de les 
actuacions dels departaments de la Generalitat en matèria de polítiques 
familiars. 
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Una nova llei per a les noves realitats  
 
La llei de suport a les famílies permetrà actualitzar la norma actual, vigent des 
de l’any 2003, que s’ha vist superada pels canvis que han patit les famílies 
catalanes, tant pel que fa a la seva estructura, com a les relacions entre els 
seus membres. Aspectes com la disminució de la fecunditat, el retrocés en la 
primera maternitat, l’augment del nombre de separacions, l’increment de 
famílies monoparentals o l’allargament de la vida fan que l’evolució de les 
estructures familiars plantegi nous reptes que el Govern tindrà en compte a 
l’hora de planificar les noves polítiques familiars.  
 
En qualsevol cas, tot i els canvis profunds que afecten els models familiars, es 
manté la importància d’aquesta institució com a peça social bàsica. Es tracta 
del primer marc de socialització, d’acolliment i de cura, i és la institució millor 
valorada per la majoria dels ciutadans.  
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El Govern impulsa la futura llei de protecció de la 
seguretat en l’espai públic 
 

• El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia de 
l’Avantprojecte de llei, que regularà l’ocultació o dissimulació del 
rostre en l’espai públic amb la voluntat de garantir la seguretat 
ciutadana, entre d’altres aspectes 
 

• La iniciativa legislativa dóna compliment a un mandat parlamentari 
i s’emmarca en l’article 164 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de 
protecció de la seguretat en l’espai públic, que té com a objectiu establir unes 
pautes comunes a tot el territori per garantir l’exercici dels drets de la 
ciutadania en llibertat i responsabilitat de manera general. Tenint en compte 
que en un mateix espai públic conflueixen, amb normalitat, una pluralitat de 
competències que són titularitat de diferents administracions públiques, la 
norma pretén aconseguir la màxima protecció dels drets individuals i d’exercici 
col·lectiu entre totes les institucions implicades. 
 
Impulsat pel Departament d’Interior, el text pretén abordar determinades 
problemàtiques específiques que afecten la seguretat, com l’ocultació 
voluntària o la dissimulació del rostre, i la violència urbana o l’incivisme, entre 
d’altres. L’objectiu principal és garantir la seguretat i la tranquil·litat ciutadana 
en l’espai públic, tot preservant la convivència i fomentant la cohesió social. 
 
Així, la nova llei regularà o incidirà en els àmbits o qüestions següents: 
 

• Principis informadors i drets i obligacions a l’espai públic; 
 
• Competències de les administracions públiques; 

 
• Relacions entre administracions (convenis, protocols, ...); 

 
• Normes de conducta a l’espai públic: amenaces a la seguretat, 

transaccions comercials il·lícites, conductes impròpies i ús 
potencialment conflictiu de l’espai públic; 

 
• Mesures de foment i intervenció; 

 
• Règim d’infraccions, sancions i mesures alternatives. 

 
La iniciativa legislativa dóna compliment a la Moció 43/X del Parlament de 
Catalunya, que insta el Govern a regular l’ocultació o dissimulació del rostre 
en l’espai públic per motius de seguretat. Així mateix, la futura llei s’emmarca 
en l’article 164 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que reconeix 
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expressament les competències sobre seguretat pública, i atribueix a la 
Generalitat la planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya. 
 
Per la matèria objecte de regulació és imprescindible que la regulació es faci a 
través d’una disposició amb rang de llei, com a instrument normatiu que 
incideixi arreu del territori de Catalunya i pugui donar cobertura a les 
ordenances municipals dictades sobre civisme i bon govern envers l’espai 
públic. 
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El Govern incorpora els agents socials a la Taula 
sobre la pobresa energètica 
 

• És l’òrgan de concertació social i d’assessorament per fer front a 
la situació de persones amb vulnerabilitat energètica 
 

• La Taula dóna continuïtat a la tasca iniciada pel Govern el mes de 
desembre passat, amb l’aprovació del decret llei per incloure al 
Codi de consum de Catalunya restriccions en la interrupció dels 
subministraments energètics a l’hivern 

 
El Govern ha incorporat avui a la Taula sobre la pobresa energètica un 
representant designat per cadascuna de les entitats empresarials i sindicals 
signants de l’Acord pel Diàleg Social Permanent: Foment del Treball, Fepime, 
Pimec, CCOO i UGT. Constituïda el mes de juliol passat, la Taula sobre la 
pobresa energètica és l’òrgan de concertació social i d’assessorament per fer 
front a la situació de les persones amb vulnerabilitat energètica a Catalunya. 
 
L’organisme serà l’encarregat de remetre al Parlament de Catalunya 
propostes com la definició de persona amb vulnerabilitat energètica, dels 
mínims vitals de proveïment energètic a garantir, dels models de tarifes 
socials i dels mecanismes per a la seva sostenibilitat o bé de criteris 
d’avaluació de la pobresa energètica.  
 
Amb la incorporació avui dels agents socials, el Govern dóna compliment a les 
actuacions previstes en el marc del desenvolupament d’aquest organisme. 
També en formen part el Departament d’Empresa i Ocupació (que n’exerceix 
la presidència a través del secretari d’Empresa i Competitivitat); el 
Departament de Territori i Sostenibilitat; el Departament de Benestar i Família; 
el Departament d’Economia i Coneixement; dos representants de les 
associacions de consumidors; l’Associació Catalana de Municipis; la 
Federació de Municipis de Catalunya; l’Ajuntament de Barcelona; Endesa; 
Gas Natural; Repsol; Aseme; Càritas Diocesana; la Fundació Mambré; Creu 
Roja; la Taula del Tercer Sector; Ecoserveis; la Cooperativa Tarpuna, i la 
Coordinadora d’assemblees de treballadors en atur de Catalunya. 
 
La Taula sobre la pobresa energètica dóna continuïtat a la tasca iniciada pel 
Govern el mes de desembre passat, amb l’aprovació del decret llei per 
incloure al Codi de consum de Catalunya restriccions a la interrupció dels 
subministraments energètics en els mesos d’hivern. 
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El Govern potencia la finalitat social de les herències 
intestades 
 

• El Consell Executiu ha aprovat la modificació del decret que regula 
el règim administratiu de les herències que rep l’Administració i 
que destina a entitats i institucions socials, entre d’altres 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui una modificació del Decret 
244/1995, sobre creació de la Junta Distribuïdora d’Herències i regulació de 
les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la 
Generalitat, amb l’objectiu de millorar les actuacions i potenciar-ne la finalitat 
social. La Generalitat és hereva intestada de les persones amb veïnatge civil 
català que moren sense hereus contractuals, testamentaris i legals.  
 
El Govern destina les herències o cabal relicte que rep a entitats i institucions 
beneficiàries de caràcter assistencial i cultural, a habitatge social o a finançar 
el sistema públic de serveis socials. Fins ara, el Decret fixava que la 
Generalitat concedia un premi a totes les persones que denunciaven la mort 
d’una persona sense hereus intestats en quart grau, en el parentiu de 
consanguinitat o d’adopció, i el seu patrimoni. El premi consistia en un 10% 
dels béns denunciats. Amb la modificació del text que s’ha aprovat avui, 
desapareix aquest reconeixement, tenint en compte que amb els mitjans 
tecnològics disponibles actualment es poden conèixer els béns del causant 
sense necessitat d’una denúncia prèvia. Gràcies a aquest canvi, per tant, la 
recompensa que es donava al denunciant es destinarà també a institucions 
beneficiàries, augmentant així les aportacions socials provinents d’herències 
intestades.  
 
A més, la modificació aprovada avui també amplia l’enumeració de les 
persones que poden comunicar la mort d’una persona sense hereus intestats 
per la seva vinculació especial amb el causant, a les persones responsables 
de l’establiment on era atesa o residia, i als representants de les comunitats 
de propietaris de l’immoble on residia en el moment de la defunció.    
 
 
 
 


