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El Govern aprova el Reglament de l’impost sobre els 
dipòsits de les entitats de crèdit �
 

• El text determina aspectes de procediment i de gestió de l’impost, 
com el calendari d’autoliquidació o les deduccions per a entitats 
amb oficines en municipis de menys de 2.000 habitants o pels 
imports destinats a obra social 
 

• També introdueix modificacions tècniques al Reglament de 
l’impost sobre successions i donacions pel que fa al 
fraccionament o a l’ajornament del tribut i al seu pagament amb 
béns immobles 

 
 
El Govern ha donat avui llum verd al Reglament de l’impost sobre els dipòsits 
de les entitats de crèdit, que desplega el tribut, creat pel Govern el 18 de 
desembre de 2012 i convalidat al Parlament de Catalunya el 4 d’abril passat 
amb l’aprovació de la Llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit. Es tracta d’un tribut propi de la Generalitat que grava la captació i 
tinença de dipòsits efectuats pels clients a les entitats de crèdit, per qualsevol 
negoci i varietat jurídica, sempre que comportin l’obligació de restitució. El 
Reglament aprovat avui determina aspectes de procediment i de gestió 
d’aquest impost.�
 �
El Reglament, que conté un article únic i dues disposicions finals, estableix el 
calendari d’autoliquidació del tribut, que queda fixat per al període comprès 
entre l’1 i el 20 de maig de l’any següent de la meritació. El text preveu la 
possibilitat que les entitats de crèdit puguin ajornar o fraccionar el pagament 
en dues parts: un 50% del total el mes de maig, i el 50% restant entre l’1 i el 
20 de novembre del mateix any. D’altra banda, i d’acord amb la Llei 4/2014, 
aprovada pel Parlament de Catalunya el 4 d’abril, l’autoliquidació de l’impost 
corresponent a l’exercici 2013 s’ha d’efectuar entre els dies 1 i 20 d’octubre de 
l’exercici present. 
�

El decret aprovat avui també desplega el règim de les deduccions de la quota, 
previstes a la llei per a les sucursals i les oficines, així com per als imports que 
les entitats destinin a activitats d’interès social i a l’obra social. Així, per 
exemple, el text aprovat determina que es prendran com a referència les 
dades de l’INE per determinar la població de dret d’un municipi i poder aplicar 
la deducció incrementada per a les sucursals en municipis de menys de 2.000 
habitants.  
 
El decret inclou dues disposicions finals. La primera introdueix modificacions 
tècniques al Decret d’aprovació del Reglament de l’impost sobre sucessions i 
donacions (articles 16 i 20 del Decret 411/2011, de 13 de desembre). En 
primer lloc, concreta que els contribuents poden sol·licitar-ne el pagament 
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amb béns immobles dins del termini d’autoliquidació (6 mesos des de la mort 
del causant) o arran d’una liquidació complementària que notifiqui 
l’Administració tributària. A més, i amb l’objectiu de reduir les càrregues 
administratives al ciutadà, serà l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
l’encarregada de tramitar l’informe sobre l’acceptació o denegació de la 
sol·licitud. En segon lloc, s’amplia la possibilitat d’ajornar i fraccionar el 
pagament del tribut, per períodes de 5 anys i sense interessos de demora, a 
tot tipus de béns i drets adquirits per donació o herència que hagin gaudit de 
la reducció del 95%.�
�

La disposició final segona del Decret determina que el Reglament entrarà en 
vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC). �
�

�
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El Govern aprova el Pla d’actuació per a la millora de 
la qualitat de l’aire en 40 municipis de l’àmbit 
metropolità de Barcelona 
 

• L’objectiu del Pla és reduir les emissions d’òxids de nitrogen i de 
partícules en suspensió en una àrea de 4,3 milions d’habitants de 
municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i 
el Vallès Oriental, declarats zona de protecció especial 
 

• El document estableix 166 actuacions per millorar la salut i la 
qualitat de vida a les ciutats; promoure una indústria més 
moderna, neta i competitiva, i assolir un sistema de mobilitat 
sostenible 
 

• Es preveu crear un fons econòmic per protegir l’ambient 
atmosfèric per finançar les actuacions del Pla, que preveu 
descomptes al transport públic en episodis de contaminació 
 

El Govern ha aprovat avui el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 
l’aire a les zones de protecció especial (ZPE) de l’ambient atmosfèric, que té 
com a objectiu principal reduir les emissions d’òxids de nitrogen (NOX) i de 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) per restablir 
la qualitat de l’aire i respectar els valors límit que determina la legislació 
europea. El Pla estableix 166 actuacions que desenvoluparan l’Administració 
de la Generalitat, l’Estat i els ens locals, en una àrea de 40 municipis del 
Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, 
declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per a aquests 
dos contaminants (NOX i PM10). En total, 4,3 milions d’habitants i una 
superfície territorial de 725 km2. Una de les principals novetats és l’aplicació 
de descomptes per a l’ús del transport públic en cas d’episodis de 
contaminació.  
 
Actualment, el transport rodat és el focus principal de contaminació a les àrees 
urbanes i als grans eixos interurbans de comunicació. Les causes són l’elevat 
volum de trànsit, l’augment i l’envelliment de la flota de vehicles, el creixement 
del percentatge de vehicles dièsel, així com la reducció continuada de les 
emissions del sector industrial. Ara, amb l’aprovació d’aquest Pla, el Govern 
pretén millorar la salut i la qualitat de vida a les ciutats; promoure una indústria 
més moderna, neta i competitiva, i assolir un sistema de mobilitat sostenible 
des del punt de vista ambiental, econòmic i social. 
 
Les actuacions se centraran en quatre grans eixos: fomentar una mobilitat 
sostenible, reduint les emissions en la mobilitat i el transport; reduir les 
emissions en la indústria; potenciar el compromís de la ciutadania, a través de 
campanyes de sensibilització, i habilitar un sistema de finançament, amb la 
creació d’un fons econòmic per a la protecció de l’ambient atmosfèric. 
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Algunes de les accions en què incidirà el Pla són les següents:  
 

• Foment del transport públic, amb mesures de millora de l’eficiència, 
l’abast, la intermodalitat, la freqüència i la comoditat dels diversos 
modes de transport.  

 
• Foment dels vehicles eficients i dels que utilitzin combustibles 

alternatius (electricitat, gas natural liquat i altres) i de les 
infraestructures necessàries. 

 
• Desgravacions fiscals per a l’activitat industrial que acceleri la 

incorporació de les tècniques més modernes per assolir emissions més 
baixes d’acord amb la directiva europea d’emissions. Bonificacions en 
l’impost d’emissions de gasos i partícules a les empreses que redueixin 
els nivells de contaminants. 

 
• Reforç dels acords voluntaris amb sectors industrials com el vidre, 

l’acer, el ciment o l’energia per avançar-se al període legal 
d’incorporació de les millors tècniques d’acord amb la directiva 
d’emissions. 

 
• Reforç del control d’emissions en continu dels principals focus emissors 

dins la zona de protecció especial.  
 

• Mesures a aplicar en episodis de contaminació en l’àmbit del transport 
públic i privat i en el sector industrial. 

 
• Promoció del transport ferroviari de mercaderies, per augmentar-ne la 

quota respecte del transport per carretera, actualment del 3% a 
Catalunya, enfront del 10% de mitjana europea. 

 
 
Actuacions en episodis ambientals de contaminació atmosfèrica 
 
Un episodi ambiental de contaminació s’inicia quan en un cert nombre 
d’estacions de mesura de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica de Catalunya, els nivells de contaminació pel diòxid de nitrogen 
superin el valor límit horari de 200 µg/m3 o, excepcionalment, quan així ho 
requereixi una altra situació justificada. Durant els episodis ambientals que 
dificulten la dispersió de contaminants, es defineixen les actuacions següents 
per reduir les emissions: 
 

• Accions destinades a comunicar els episodis ambientals de 
contaminació a la població: mitjans de comunicació, plafons electrònics, 
comunicats via correu electrònic i SMS. 
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• Gestió de la velocitat dels vehicles en les vies afectades pels episodis: 

Establiment del límit màxim de velocitat en les vies dotades de sistema 
de velocitat variable, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit. 

 
• Protocols d’actuació en el sector industrial i energètic, en funció de 

l’evolució de l’episodi: empreses generadores d’electricitat (centrals 
tèrmiques) i fàbriques de ciment. 

 
• Aplicació de tarifes específiques en el transport públic i privat, amb 

l’objectiu de promoure l’ús del públic en detriment del privat i dels 
vehicles menys contaminants mentre durin els episodis de 
contaminació: amb tarifes diferenciades en les zones blaves i verdes i 
els peatges i bonificacions en les tarifes del transport públic per mitjà de 
la T-Mobilitat. En aquest sentit, com a novetat, durant aquests períodes 
puntuals de contaminació, el transport públic oferirà els bitllets a meitat 
de preu a la zona integrada de l’ATM de Barcelona. En contrapartida, 
s’aplicarà un increment del 25% de les tarifes dels peatges i dels 
aparcaments municipals regulats a dins la ZPE i a excepció, en tots els 
casos, dels vehicles i flotes menys contaminants. Es preveu poder 
desenvolupar totes aquestes actuacions de forma progressiva entre els 
anys 2015 i 2016, coincidint amb la posada en marxa de la T-Mobilitat. 

 
• Seguiment dels nivells de qualitat de l’aire i implantació d’eines de 

modelització de la dispersió de contaminants atmosfèrics per avaluar 
l’episodi i pronosticar-ne l’evolució. 

 
 
L’àmbit d’aplicació 
 
L’àmbit d’aplicació del Pla està constituït pels 40 municipis següents: 
Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa 
Coloma de Gramenet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, 
Molins de Rei, Esplugues de Llobregat, el Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, 
Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà del 
Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, 
Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de 
Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, i Sant Fost de 
Campsentelles. 
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El Govern aprova destinar 8,7 milions d’euros a 
impulsar l’activitat dels 6 Centres Tecnològics 
Avançats de Catalunya 
 

• El Consell Executiu ha acordat avui donar suport als plans 
d’actuació d’R+D d’aquests centres, que promouen la recerca 
industrial i la transferència de tecnologia com a mecanisme per 
millorar la competitivitat del teixit empresarial català 

 
• El 2013 van treballar amb prop de 2.000 empreses i van generar 

uns ingressos de 50,6 milions d’euros. Aquests centres compten 
amb més de 700 treballadors 
 

El Consell Executiu ha aprovat avui destinar 8,7 milions d’euros a impulsar 
l’activitat d’R+D dels 6 Centres Tecnològics Avançats de Catalunya, que 
formen part de l’anomenada xarxa TECNIO, dedicada a la investigació 
industrial i la transferència tecnològica. A través d’ACCIÓ, l’agència per a la 
competitivitat de l’empresa, el Govern de la Generalitat donarà suport als 
plans d’actuació d’aquests centres, com a mecanisme per impulsar i millorar la 
competitivitat del teixit empresarial català. 
 
Els beneficiaris d’aquest suport són ASCAMM; Barcelona Digital Centre 
Tecnològic; Barcelona Media; CETEMMSA; CTM Centre Tecnològic, i Leitat. 
L’activitat d’aquests centres, que treballen per a un ampli ventall de sectors 
industrials, se centra a fomentar projectes de recerca industrial que generen 
tecnologia diferencial. Es tracta d’un tipus de tecnologia que les empreses 
catalanes incorporen a través de contractes, llicència de patents o creació de 
noves empreses de base tecnològica.  
 
L’impuls a l’activitat de recerca i desenvolupament s’emmarca en el procés 
d’integració dels 6 centres, que es concretarà en un període de 3 anys en un 
únic centre tecnològic de referència a Catalunya. Aquesta actuació està 
prevista en l’Acord pel Diàleg Social Permanent aprovat el mes de març 
passat. 
 
L’any 2013, els Centres Tecnològics Avançats van treballar amb prop de 
2.000 empreses i van generar uns ingressos de 50,6 milions d’euros. Compten 
amb més de 700 treballadors. 
 
 
Els 6 Centres Tecnològics Avançats de Catalunya 
 

• Fundació ASCAMM (Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del 
Vallès): dedicat a les tecnologies de la producció, materials i nous 
productes, i comunicacions i TIC aplicades a la producció. 
Nanotecnologies, materials i processos de producció. 
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• BDigital – Fundació Barcelona Digital (22@ Barcelona): dedicat a 

les tecnologies de la informació i la comunicació per a aplicacions en 
salut, ciutats intel·ligents i seguretat. 

 
• BM-CI - Fundació Barcelona Media Centre d’Innovació (22@ 

Barcelona): dedicat a l’àmbit de la comunicació, amb especial atenció 
a so, imatge, veu i llenguatge, social mèdia i visualització virtual. 

 
• Fundació Privada CETEMMSA (Tecnocampus, Mataró): dedicat a 

les tecnologies de deposició de materials per a la producció de 
materials i dispositius intel·ligents; està especialitzat, concretament, en 
electrònica impresa, flexible i plana, alternativa a l'electrònica de silici 
tradicional. 

 
• CTM Centre Tecnològic (Parc Central, Manresa): dedicat a 

tecnologies de materials, ambientals i energia, biomecànica, simulació i 
disseny innovador i processos de conformació. 

 
• LEITAT Acondicionamiento Tarrasense (Parc Orbital 40, Terrassa): 

dedicat sobretot als materials avançats, la química, la biomedicina, 
tecnologies de la producció. És un centre multidisciplinari i 
multisectorial. 
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El Govern dóna llum verd a la revisió del NEUCAT, que 
millora la planificació i la resposta a les emergències 
per nevades 
 

• El Pla incorpora el factor de vulnerabilitat en l’anàlisi del perill, 
tenint en compte la població, la mobilitat i l’altitud mitjana 
geogràfica i no només la freqüència de nevades al territori 

 
• El NEUCAT és un dels deu plans especials de què disposa el 

Govern de la Generalitat, juntament amb els plans per al sector 
químic, els incendis forestals, les inundacions o la contaminació 
d’aigües marines, entre d’altres 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui la revisió del Pla especial d’emergències 
per nevades a Catalunya, NEUCAT, que incorpora i posa al dia totes les 
actualitzacions del Pla de Protecció Civil que s’han fet durant els últims anys. 
Així, amb el nou NEUCAT el Govern millora la planificació en protecció civil i la 
resposta a les emergències per nevades, minimitzant les possibles 
afectacions en el funcionament dels serveis bàsics i la mobilitat de la població.  
 
Com a principal novetat, el Pla incorpora el factor de vulnerabilitat en l’anàlisi 
del perill, tenint en compte la població, la mobilitat i l’altitud mitjana geogràfica i 
no només la freqüència de nevades al territori. D’aquesta manera, s’adapta la 
previsió i la resposta a cada territori. 
 
El NEUCAT defineix 5 grups d’actuació per desenvolupar les diferents 
actuacions del Pla: el grup logístic, el grup d’intervenció, el grup d’ordre, el 
grup d’avaluació meteorològica i el grup sanitari. En aquest sentit, el document 
atribueix noves funcions al grup logístic, que està integrat per l’operatiu de 
guàrdia de la Direcció General de Protecció Civil, Protecció Civil de RENFE, 
ADIF, FGC i dels gestors i concessionaris d’autopistes, i els diversos agents 
implicats en la gestió d’una emergència, com Creu Roja, el Servei Català de 
Trànsit, els Agents Rurals, els serveis municipals, els gestors d’empreses 
llevaneu, entre d’altres. Així, el NEUCAT fixa que aquesta unitat s’encarregarà 
de coordinar les prioritats d’actuació en cas d’activació del Pla, participar en el 
manteniment de la xarxa viària i organitzar els dispositius necessaris per 
identificar les possibles mancances assistencials als afectats per la nevada. 
 
El Servei Meteorològic de Catalunya és l’organisme que en tot moment farà el 
seguiment i la vigilància de la situació meteorològica, per indicar les previsions 
de nevades i la seva evolució. En aquest sentit, el Pla també inclou el nou 
sistema d’avisos que ha posat en marxa l’organisme, els anomenats Avisos de 
Situació Meteorològica de Perill, que estan centrats en la perillositat del 
fenomen i que s’emeten en superar-se uns llindars específics.  
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Finalment, el NEUCAT incorpora també dos plans sectorials. D’una banda, el 
Pla d’actuació del grup d’avaluació meteorològica, que s’encarregarà de la 
vigilància ininterrompuda de la situació meteorològica i la informació 
permanent de les prediccions i la seva possible evolució al Centre 
d’Emergències de Catalunya, CECAT, un cop iniciat l’episodi de nevades. I, 
de l’altra, el Pla de sector del Camp de Tarragona, que concreta el NEUCAT 
als riscos particulars d’aquest territori, com ja fa anys que existeix a la 
Catalunya central. 
 
El NEUCAT és un dels deu plans especials de què disposa el Govern de la 
Generalitat, juntament amb el PLASEQCAT, per al sector químic; l’INFOCAT, 
per a incendis forestals; l’INUNCAT, per a inundacions; el TRANSCAT, per al 
transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril; l’ALLAUCAT, per 
a allaus; l’AEROCAT, per a emergències aeronàutiques; el CAMCAT, per a 
contaminació d’aigües marines; el SISMICAT, per a emergències sísmiques, i 
el RADCAT, per a risc radiològic. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern aprova incorporar els Mossos d’Esquadra a un conveni entre 
l’Executiu espanyol i la Fiscalia General de l’Estat per garantir un 
actuació coordinada davant de possibles sostraccions de nadons 
 
El Govern ha aprovat subscriure un protocol d’adhesió del Departament 
d’Interior al conveni que la Fiscalia General de l’Estat i els ministeris de 
Justícia, d’Interior, de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat van signar el 26 de 
febrer de 2013 per posar en marxa un mecanisme de comunicació i intercanvi 
de dades per facilitar l’accés dels possibles afectats per casos de sostracció 
de nadons. L’objectiu és que la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
actuï de forma coordinada amb l’Estat davant d’aquests casos. 
 
L’experiència adquirida des de la subscripció de l’acord ha permès constatar 
que tant Catalunya com el País Basc no estaven incloses en aquest conveni, 
malgrat estar afectades per aquesta problemàtica i disposar d’un cos de 
policia pròpia. Amb l’acord aprovat avui, la Policia de la Generalitat formarà 
part d’aquest protocol d’actuació, essencial per garantir que la prestació del 
servei als ciutadans afectats sigui més el eficaç i coordinada possible. 
 
 
El Govern aprova un conveni entre l'AQuAS i l'Institut de Salut Carles III 
per desenvolupar activitats d'avaluació de tecnologies sanitàries 
 
El Consell Executiu ha autoritzat avui la signatura d’un conveni de 
col·laboració entre l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) del 
Departament de Salut i l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), organisme públic 
de recerca adscrit al Ministeri d'Economia i Competitivitat, per desenvolupar 
activitats d'avaluació de tecnologies mèdiques. El document regula les 
condicions de col·laboració entre les dues institucions, en el marc de la Xarxa 
Espanyola d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del Sistema 
Nacional de Salut. 
 
El conveni preveu realitzar diversos informes per avaluar l’efectivitat, 
l’eficiència i la seguretat de determinades tecnologies sanitàries, així com 
elaborar guies de pràctica clínica. Aquests treballs permetran generar un 
major coneixement per ajudar els professionals sanitaris i els pacients en la 
presa de decisions sobre les intervencions sanitàries més adequades. Així, la 
col·laboració permetrà posar a disposició de la ciutadania les tècniques, 
tecnologies i procediments diagnòstics, terapèutics i rehabilitadors més nous, 
eficaços i segurs. 
 
Entre els projectes que preveu el conveni destaquen els treballs d’avaluació 
en artroscòpia d’espatlla, el tractament substitutiu renal, la variabilitat clínica 
en la realització d’artroplàsties de maluc i genoll, els ultrasons terapèutics per 
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al glaucoma, l’elaboració d’indicadors i terminologia estàndards per a 
l’abordatge de l’atenció als pacients crònics o el desenvolupament de 
metodologies en l’estimació dels anys de vida ajustats per qualitat.  
 
L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya és una entitat del 
Departament de Salut que té per objecte promoure, fomentar i executar 
activitats de recerca, desenvolupament i innovació, incloent-hi l’àmbit de la 
biomedicina i ciències de la salut, i contribuir així a la millora de la salut de la 
població i a una atenció sanitària més efectiva, eficient i de qualitat.  
 
L'Institut de Salut Carles III és un organisme públic de recerca amb caràcter 
d’organisme autònom, que depèn funcionalment del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, que realitza activitats en matèria de salut, 
planificació i assistència sanitària. 
 
 
El Govern aprova un acord amb el CatSalut i l’Ajuntament de Masquefa 
per finançar el nou CAP del municipi 
 
El Govern ha aprovat la modificació del conveni de col·laboració entre el 
Departament de Salut, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de 
Masquefa amb l’objectiu de finançar la construcció del centre de salut del 
municipi. El nou equipament, que pertany a l’Àrea Bàsica de Salut Martorell 
Rural i és gestionat per l’Institut Català de la Salut (ICS), dóna servei als 8.199 
habitants del municipi i suposa una millora en el confort, l’accessibilitat i la 
qualitat dels serveis sanitaris. 
 
El CAP de Masquefa presta serveis de medicina familiar i comunitària, 
pediatria, atenció a la salut sexual i reproductiva, infermeria, atenció al 
ciutadà. Les noves instal·lacions permetran incorporar també els serveis 
d’odontologia i educació sanitària. L’edifici es distribueix en una planta baixa, 
on s’ubiquen els serveis, i una petita planta a sobre per als serveis interns. El 
total de superfície construïda és de 1.091m2. 
 
 


