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El Govern aprova el Projecte de llei de la formació 
professional per millorar la qualificació de les 
persones i la competitivitat de les empreses 
 

• El text regula la formació professional al llarg de la vida i integra, 
per primera vegada, el conjunt d’actuacions, serveis i programes 
de formació i qualificació professional  
 

• El Projecte de llei s’ha promogut amb el convenciment que la 
formació al llarg de la vida és clau per millorar l’ocupabilitat i la 
competitivitat empresarial, així com les oportunitats d’ocupació i 
el progrés social i econòmic del país 

 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de la formació professional, que 
té com a objectiu millorar les competències professionals de les persones i la 
competitivitat de les empreses, les oportunitats d’ocupació, i el progrés social i 
econòmic del país. El text regula la formació professional al llarg de la vida i 
comprèn el conjunt d’actuacions, serveis i programes de formació i qualificació 
professional del sistema educatiu i de la formació per a l’ocupació. 
 
El Projecte de llei s’ha promogut amb el convenciment que la formació al llarg 
de la vida és clau per millorar l’ocupabilitat i la competitivitat empresarial, 
tenint en compte que la qualificació dels joves i la requalificació dels adults 
són unes bones eines per al progrés personal, però també per impulsar la 
reactivació econòmica. Així, un dels aspectes més destacats del text és que 
interrelaciona la formació professional inicial i la formació per a l’ocupació, la 
qual cosa suposa un avenç important respecte de la situació actual, en què els 
dos sistemes es presenten per separat, i comporta la integració de l’empresa 
en la formació.  
 
Per això, la nova norma crea el Sistema Integrat de Qualificació i Formació 
Professional de Catalunya, que ofereix tres serveis bàsics: serveis de 
formació, serveis d’informació i orientació i serveis de reconeixement de 
l’experiència laboral. L’enfocament integrat permet organitzar passarel·les 
entre la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació, 
així com compartir un mecanisme de detecció de necessitats formatives i 
coordinar les ofertes de formació. 
 
A més, la llei organitza la xarxa de punts i centres que presten els serveis, 
fomenta la implicació de les empreses en la formació, donant més impuls a la 
col·laboració entre empreses i centres de formació i a la formació professional 
dual, i impulsa la qualitat, la innovació i l’avaluació del propi sistema. 
 
Estructura els òrgans de govern del Sistema, preveu mecanismes de 
participació i coresponsabilitat dels agents socials i econòmics i crea l’Institut 
de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, com a òrgan que 
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coordina i gestiona les polítiques d’integració de la formació professional. La 
nova llei organitza els centres de formació en una xarxa coordinada, crea 
centres de formació professional integrada i dóna estabilitat a l’acreditació de 
l’experiència laboral. 
 
La llei de la formació professional s’inclou en el Pla de Govern i dóna 
compliment a l’estratègia política Europa 2020, el nou marc de referència de 
les polítiques econòmiques dels estats membres de la UE, el qual planteja la 
necessitat de millorar el nivell de qualificació de la població i estableix una 
referència per comparar titulacions i diplomes dels països. 
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El Govern aprova el Projecte de llei del sistema 
d'ocupació i del SOC, que implica administracions i 
agents socials i territorials en la lluita contra l’atur  

 
• La iniciativa legislativa pretén implicar totes les administracions i 

tots els agents socials i territorials per millorar, optimitzar i 
cooperar en les polítiques de creació d'ocupació i lluita contra 
l'atur   

 
• El text potencia l'atenció personalitzada, territorialitza les 

actuacions i ordena el sistema d'ocupació de Catalunya sota el 
paraigua del SOC, que serà l'organisme públic que coordinarà tots 
els serveis ocupacionals de Catalunya 

 
• L'objectiu és respondre amb eficiència i flexibilitat a les 

necessitats de persones, empreses, sectors i territoris, garantint 
una cartera de serveis que inclogui orientació, formació i 
intermediació 

 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei del sistema d'ocupació i del Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC), a través del qual l'Executiu vol respondre 
amb eficiència i flexibilitat a les necessitats de persones, empreses, sectors i 
territoris en matèria d'orientació, formació i intermediació, prioritzant sempre 
aquells col·lectius que requereixin l'atenció prioritària de les polítiques 
públiques. La nova llei persegueix implicar totes les administracions i els 
agents socials i territorials per millorar, optimitzar i coordinar les polítiques de 
creació d'ocupació i lluita contra l'atur, dos eixos prioritaris en l'acció del 
Govern. El text potencia l'atenció personalitzada, territorialitza les actuacions i 
ordena el sistema d'ocupació de Catalunya que, sota el paraigua del SOC, ha 
de contribuir al ple desenvolupament del dret a l’ocupació, estable i de 
qualitat, i afavorir la cohesió social i territorial. 
 
Els canvis profunds que han experimentat els mercats de treball fan necessari 
afrontar-los des de la direcció de les administracions públiques, però amb la 
màxima implicació dels agents socials. És en aquest sentit que la nova llei 
prioritza els criteris de proximitat i estableix la concertació social territorial, que 
el Servei d'Ocupació de Catalunya ha de promoure i coordinar amb l'ajut de 
les administracions locals i amb la participació de les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives de Catalunya.  
 
Així, el Projecte de llei regula i adapta l’estructura del SOC a la nova realitat i 
el converteix en el centre de governança del nou sistema d'ocupació i 
l'organisme públic de referència per a tots els serveis ocupacionals de 
Catalunya. La xarxa d’oficines que ja té arreu del territori ha de permetre 
incorporar les diferents realitats i necessitats territorials a l'hora de definir les 
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polítiques d'ocupació amb l'objectiu d'avançar cap a una economia generadora 
d'ocupació i de cohesió social i territorial.  
 
 
Els eixos de la llei 
 
La llei, que s’estructura en 41 articles, 1 disposició addicional, 1 de derogatòria 
i 2 de finals, es divideix en quatre capítols: el primer conté les disposicions 
generals; el segon regula el sistema d’ocupació de Catalunya; el tercer regula 
el Servei d’Ocupació de Catalunya, i, el quart, el règim sancionador, la 
normativa aplicable i la competència sancionadora del SOC. 
 
Els objectius del text són els següents: 
 

• Definir i ordenar el sistema d'ocupació de Catalunya com el conjunt 
d’entitats, serveis i programes necessaris per promoure i desenvolupar 
la política d’ocupació a través del qual es garanteixi un servei públic de 
qualitat que asseguri la coordinació i l’optimització de tots els recursos 
ocupacionals que operen a Catalunya. 

 
• Assolir l’eficiència del SOC, mantenir-ne el caràcter públic i autònom i 

establir-lo com el centre de governança del sistema d’ocupació de 
Catalunya.   

 
• Atendre les persones d’una manera individualitzada i definir i desplegar 

progressivament una carta de serveis del sistema d’ocupació de 
Catalunya, com a instrument per oferir a la ciutadania els serveis per a 
la millora de l’ocupabilitat en tots els àmbits de les polítiques 
d’ocupació.  

 
• Regular l’àmbit de concertació territorial per definir les estratègies de 

desenvolupament territorial orientades a resultats, aprofitant al màxim 
les potencialitats dels territoris de Catalunya, potenciant la cooperació 
entre els diversos àmbits de l’Administració pública, fent ús dels 
recursos existents amb eficiència i amb criteris de qualitat. 

 
• Establir un sistema d’informació comú a tot el sistema per a una gestió 

integrada de tots els serveis de la carta de serveis i un funcionament 
coordinat i eficient, de manera que els diversos components del 
sistema comparteixin metodologies i instruments de treball. I, 
consensuar amb els agents socials, els ens locals i la resta d’entitats 
del sistema d’ocupació de Catalunya la definició del nou model de 
relació contractual. 

 
 
Amb aquest nou projecte legislatiu, el Govern dóna compliment a l’Acord de 
Govern de la X legislatura, al Pla de Govern 2013-2016 i a l’Acord Estratègic 



 

�

����������	�
���������������� �

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

6

2013-2016. S’emmarca, a més, en els nous requeriments de la Unió Europea 
(UE), que demanen la redefinició del paper dels serveis públics d’ocupació per 
convertir-los en proveïdors de serveis més àgils i moderns, orientats a les 
persones, a les empreses i als territoris perquè puguin oferir solucions 
d’ocupació actives. 
 
L’article 152 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència 
de la Generalitat per a la promoció de l’activitat econòmica a Catalunya i la 
competència compartida sobre l’ordenació de l’activitat econòmica a 
Catalunya. Així mateix, en l’article 170 reconeix a la Generalitat de Catalunya 
la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou 
les polítiques actives d’ocupació, amb la formació de les persones 
demandants d’ocupació i dels treballadors i treballadores en actiu, i també la 
gestió de les subvencions corresponents; les qualificacions professionals a 
Catalunya; la intermediació laboral, que inclou la regulació, l’autorització i el 
control de les agències de col·locació amb seu a Catalunya i la potestat 
sancionadora de les infraccions de l’ordre social, en l’àmbit de les seves 
competències.  
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El Govern aprova el Projecte de llei que ordena les 
activitats d’espectacles públics i recreatives per 
reforçar la seguretat i la convivència, i facilitar 
l’activitat econòmica 

 
• Es crea la distinció de qualitat Q 10, que podran obtenir els 

establiments que compleixin els requisits especials de seguretat, 
convivència, qualitat de les instal·lacions i valor artístic o cultural 
de l’activitat, entre d’altres 
 

• El text estableix el règim de comunicació prèvia com a regla 
general per iniciar i desenvolupar les activitats 

 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives, que té com a objectiu garantir la seguretat 
dels participants, reforçar la convivència entre tots els sectors implicats i 
assegurar la qualitat dels establiments i de les activitats i facilitar l’activitat 
econòmica. La llei pretén establir, en el marc de les competències de la 
Generalitat, el règim jurídic i la intervenció administrativa aplicable a les 
activitats, als establiments i als espais oberts al públic on es desenvolupen, 
així com coordinar les polítiques públiques de la Generalitat i dels ens locals. 
 
La norma fa especial èmfasi en el reforç de la seguretat de les persones que 
participen a les activitats (espectadors, participants, usuaris, titulars, 
organitzadors i explotadors), així com de terceres persones que es puguin 
veure afectades i dels béns de titularitat pública i privada. Al mateix temps, la 
llei vol reforçar la convivència entre els actors implicats, especialment entre les 
persones que resideixen a les zones pròximes on se celebren aquestes 
activitats d’espectacles públics o recreatives. 
 
Un altre dels objectius de la llei és garantir la qualitat dels serveis, amb la 
creació d’una distinció de qualitat anomenada "Q 10". El podran obtenir 
aquells establiments que compleixin els requisits especials de seguretat, els 
valors de convivència, qualitat de les instal·lacions, el valor artístic o cultural, 
l’adhesió de l’establiment al sistema arbitral de consum, entre d’altres. 
 
 
Menys tràmits administratius  
 
La nova regulació redueix i simplifica els tràmits administratius i ordena el 
sector de l’oci d’acord amb les exigències dels principis de mínima intervenció 
i de simplificació administrativa, que estableix la Directiva 2006/123/CE del 
Parlament i del Consell Europeu, de 12 de desembre, relativa als serveis en el 
mercat interior.  
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En aquest sentit, la llei estableix el règim de comunicació prèvia com a regla 
general per iniciar i desenvolupar les activitats d’espectacles públics i 
recreatives. Només es manté el règim de llicència municipal o d’autorització  
de la Generalitat de forma excepcional quan es tracti d’activitats considerades 
de risc important.  
 
S’incrementa el nombre d’ajuntaments amb competència per autoritzar 
activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari, ja que la 
nova llei atribueix la competència als municipis de més de 20.000 habitants. 
Segons la llei vigent, únicament ho podien autoritzar les localitats de més de 
50.000 habitants. 
 
També es reconeix la competència dels ajuntaments per adoptar la mesura de 
tancament dels establiments que no disposin de llicència municipal, 
comunicació prèvia o pòlissa d’assegurança. Fins ara, aquesta competència 
era de l’òrgan sancionador. 
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El Govern impulsa un nou marc català de 
representativitat de les organitzacions professionals 
agràries  
 

• El Consell Executiu ha aprovat avui la memòria prèvia de 
l’Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions 
professionals agràries 
 

• La futura llei permetrà simplificar l’estructura administrativa del 
model actual, amb el consegüent estalvi econòmic 

 
El Govern ha aprovat avui la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de 
representativitat de les organitzacions professionals agràries que pretén 
establir un nou model català que substitueixi l’actual, basat en les cambres 
agràries, que ha quedat obsolet. La iniciativa legislativa permetrà simplificar 
l’estructura administrativa, amb el corresponent estalvi econòmic, i unificar la 
normativa en un sol text. 
 
En el marc del procés de simplificació administrativa, la Llei de cambres 
agràries, de 1993, va significar la supressió de les 887 cambres agràries 
locals que existien a Catalunya, i va deixar vigents les quatre cambres 
provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Unes institucions que 
han esdevingut obsoletes, mancades de funcions administratives i de 
consulta. Davant d’això, i en compliment d’un mandat del Parlament de 
Catalunya, el Govern ha impulsat la tramitació de la futura llei de 
representativitat de les organitzacions professionals agràries, que permetrà 
extingir les quatre cambres provincials i destinar el seu patrimoni i el mitjans 
personals a altres tasques d’interès general agrari, amb el consegüent estalvi 
pressupostari. 
 
El nou model simplificarà el procediment electoral, ja que s’establirà un 
sistema de representativitat per candidatures i no per cambra agrària. Hi haurà 
una única circumscripció electoral, amb una sola junta electoral. Així mateix, 
es reduirà el nombre de meses electorals, en fixar un mínim de 20 electors per 
municipis per a constituir-ne. 
 
L’aprovació de la llei suposarà un pas endavant en la simplificació 
administrativa que impulsa el Govern de la Generalitat, ja que permetrà 
disposar d’un únic text que regularà tant la representativitat, com tots els 
aspectes relacionats amb el procediment electoral (cens electoral, 
administració electoral, candidatures, règim de recursos, vot per correu, règim 
de les campanyes electorals, comptabilitat electoral i despeses electorals). 
 
Amb la futura llei de representativitat de les organitzacions professionals 
agràries quedarà derogada la Llei 17/1993, de cambres agràries, i el Decret 
242/1994, que regula el règim electoral general de les cambres agràries.  
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Altres acords del Govern  
 
El Govern aprova la marca Protecció Civil de la Generalitat per establir-
ne una imatge pròpia i diferenciada   
 
El Govern ha aprovat la marca Protecció Civil de la Generalitat davant la 
necessitat d’establir una imatge pròpia i diferenciada que identifiqui tots els 
serveis de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, coherent 
amb la resta de marques dels cossos d’emergències del Govern.  
 
L’àmplia dispersió i variabilitat que els serveis de protecció civil tenen arreu del 
territori, especialment el voluntariat, feia necessari establir una identificació 
(símbol i logotip) que permetés identificar i reconèixer fàcilment els efectius del 
personal tècnic de protecció civil de la Generalitat de Catalunya. De fet, un 
cop aprovada i aplicada la marca, el personal disposarà de vestuari amb 
identificació pròpia. S’identificaran també els mitjans propis de la Direcció 
General de Protecció Civil, com vehicles o altres recursos. 
 
La identitat corporativa és fonamental en la configuració del prestigi d’una 
institució, perquè contribueix a definir-ne el caràcter i l’estil, i a projectar-la a 
fora. A partir d’ara, la marca Protecció Civil es registrarà al Programa 
d’identificació visual (PIV) de la Generalitat de Catalunya, que és el manual 
que conté les normes gràfiques de senyalització i identificació visual de totes 
les administracions, organismes i entitats del Govern. 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou la regulació, planificació i 
execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, així com 
la direcció i coordinació dels serveis de protecció civil. Això inclou, per 
exemple, les funcions de planificació dels mecanismes de prevenció i gestió 
d’emergències com són els plans de la Generalitat (INUNCAT, INFOCAT, 
NEUCAT...) i la seva execució operativa. 
 
El Govern dissol la societat FGC Mobilitat 
 
El Govern ha aprovat avui la dissolució d’FGC Mobilitat, societat anònima 
unipersonal, en el marc del procés de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de l’Administració de la Generalitat. FGC Mobilitat 
tenia com a objectiu principal la prestació de serveis de transport de viatgers i 
de mercaderies per ferrocarril. El Consell d’Administració de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya va acordar el 25 de març passat la dissolució i 
liquidació d’FGC Mobilitat, en considerar que el seu objectiu pot ser assumit 
directament pel soci únic i per alguna de les societats en què participa. Avui el 
Consell Executiu ha acordat autoritzar aquesta dissolució i autoritzar el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i FGC a dur a terme les actuacions 
necessàries per fer-la efectiva. 


