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El Govern impulsa la Llei de la biodiversitat i el 
patrimoni natural, per garantir-ne la conservació i 
convertir-lo en un revulsiu econòmic per al territori 
 

• Esdevindrà la norma bàsica de conservació i ús sostenible de la 
biodiversitat i el patrimoni natural de Catalunya, i substituirà 
l’actual Llei d’espais naturals, vigent des de 1985 
 

• Un dels objectius del text és multiplicar les oportunitats que la 
conservació del patrimoni natural pot suposar per a l’economia i la 
societat catalanes 
 

El Consell Executiu ha aprovat avui la memòria prèvia de l’Avantprojecte de 
llei de la biodiversitat i el patrimoni natural, que esdevindrà la futura norma 
bàsica de conservació i ús sostenible del patrimoni natural a Catalunya. 
L’objectiu de la nova llei és contribuir als esforços internacionals per conservar 
el patrimoni natural i multiplicar les oportunitats que ofereix per a l’economia i 
la societat catalanes. 
 
Catalunya té un patrimoni natural ric i valuós, caracteritzat per una gran 
diversitat d’hàbitats naturals i seminaturals, que no és aliè a la pèrdua 
progressiva de biodiversitat global. Si bé algunes espècies i determinats 
hàbitats s’han recuperat gràcies a les mesures de conservació i de 
recuperació adoptades, els experts alerten que els efectes del canvi climàtic 
augmentaran els riscos i la pressió a què ja està sotmesa la diversitat 
biològica. En aquest sentit, la protecció i la gestió activa del patrimoni natural 
és un element central de les estratègies i els plans d’ordenació del territori del 
país que esdevé, al mateix temps, un revulsiu econòmic per al territori.  
 
La futura Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural ampliarà i actualitzarà els 
objectius previstos en la Llei d’espais naturals, vigent des de l’any 1985. Així, 
la norma incorporarà i adaptarà tot el cabal legislatiu derivat dels compromisos 
adoptats en tractats i convenis internacionals i de les directives comunitàries, 
a més de simplificar el conjunt normatiu, ara dispers. 
 
Els objectius de la nova norma seran els següents:  
 

• Definir el model català de conservació del patrimoni natural. Aquest 
model haurà d’articular la responsabilitat pública, el paper de la societat 
civil, el suport de la comunitat científica i la gestió multifuncional del 
medi natural. 

 
• Simplificar i ordenar l’actual marc legal. Farà un exercici d’adaptació 

dels compromisos internacionals adquirits i de les normatives europea i 
estatal, sota el principi de simplificació i de no-introducció de càrregues 
addicionals a les empreses i al conjunt dels ciutadans. 
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• Reforçar el lligam entre el benestar de les persones i el patrimoni 

natural. Garantirà que els serveis ambientals dels ecosistemes es 
mantinguin o es restaurin per assegurar el desenvolupament sostenible 
del país. 

 
• Garantir la compatibilitat de les activitats agràries i de desenvolupament 

rural en relació amb el patrimoni natural. 
 

• Establir instruments de planificació estratègica. Preveurà la redacció i 
aprovació de l’Estratègia catalana de la biodiversitat i el patrimoni 
natural, com a instrument de planificació principal per a les polítiques 
de conservació de la natura, i inclourà una articulació adequada dels 
objectius de conservació amb els instruments d’ordenació del territori. 

 
• Protegir les espècies, els hàbitats i el patrimoni geològic. Inclourà la 

catalogació de les espècies en funció del grau d’amenaça, raresa o 
endemicitat i n’establirà les mesures de protecció; regularà els centres 
de conservació, recuperació, sensibilització i educació ambiental; 
establirà mesures per eradicar o evitar la introducció d’espècies 
invasores, i implantarà criteris i eines per a la reintroducció d’espècies. 

 
• Millorar els mecanismes de governança, especialment als espais 

naturals protegits. 
 

• Definir la infraestructura verda de Catalunya i la incorporació de criteris 
de permeabilitat i connectivitat ecològica. 

 
• Introduir mesures de millora de la informació i la participació. 

 
• Concretar i desplegar els instruments econòmics per finançar les 

polítiques de patrimoni natural. 
 

• Contribuir a l’esforç internacional per aturar la pèrdua de biodiversitat. 
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El Govern aprova l’Estratègia SmartCAT, que pretén 
convertir Catalunya en una Smart Region de referència 
internacional 
 

• Es desplegarà un programa que integri i coordini les iniciatives 
locals i supralocals,� que aprofiti l’ús de la tecnologia i de la 
informació digital per innovar en els serveis públics, impulsar el 
creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, 
sostenible i integradora 
 

• L’Estratègia preveu projectes en camps com ara l’educació, el 
turisme, el comerç o la salut, per optimitzar la gestió escolar i 
educativa a través de les TIC, introduir noves modalitats de 
pagament en comerç electrònic o nous sistemes de telemedicina i 
d’ús de la targeta sanitària al mòbil 
 

El Govern ha acordat avui aprovar l’Estratègia Smart de Catalunya 
(SmartCAT), que pretén convertir el país en una Smart Region o territori 
intel·ligent de referència internacional que aprofiti l’ús de la tecnologia i de la 
informació digital per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement 
econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora. 
L’SmartCAT preveu desplegar un programa que integri i coordini les iniciatives 
locals i supralocals, doni suport a les empreses i impulsi iniciatives smart en 
clau de país. 
 
Aprovat a proposta dels consellers de la Presidència i d’Empresa i Ocupació, 
l’SmartCAT està alineada amb l’estratègia de la Comissió Europea “Europa 
2020” i, al mateix temps, dóna resposta als objectius i polítiques establerts per 
l’Agenda Digital per Catalunya (idigital) i l’Estratègia de Recerca i Innovació 
per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).  
 
El projecte es concreta en la implementació d’iniciatives i projectes smart, ja 
sigui dins dels àmbits de les competències de la Generalitat, o de programes 
supralocals sectorials de provisió de serveis en camps com ara l’educació, el 
turisme, el comerç o la salut, entre d’altres. Així, entre els programes que es 
desplegaran en el marc d’aquesta Estratègia hi ha projectes per optimitzar la 
gestió escolar i educativa a través de les TIC. També es preveu, entre d’altres, 
posar en funcionament punts d’informació interactius, introduir noves 
modalitats de pagament en comerç electrònic o nous sistemes de 
telemedicina i d’ús de la targeta sanitària al mòbil. 
 
El desenvolupament de l’acord anirà a càrrec del Departament d’Empresa i 
Ocupació, a través de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de 
la Informació, unitat que coordinarà l’estratègia de l’Smart Region de 
Catalunya. El Govern treballarà per fomentar el sector relacionat amb 
l’economia i la indústria de les dades en col·laboració amb tots els 
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departaments i entitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en 
especial el Departament de la Presidència, a través de la Direcció General 
d’Atenció Ciutadana i Difusió, com a unitat impulsora de les polítiques de 
govern obert a l’Administració de la Generalitat; i el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, com a impulsor del procés de reforma i 
modernització de l’Administració de la Generalitat.  
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El Govern demana dictamen al CGE sobre la llei 
espanyola de racionalització del sector públic, que 
podria vulnerar la competència exclusiva de la 
Generalitat en esports 
 

• La norma espanyola estableix una llicència federativa única per 
participar en qualsevol competició oficial, també estatal, sota una 
pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport 

 
• L’Executiu entén que la llei també podria vulnerar les 

competències sobre la notificació dels actius administratius i la 
publicitat de les subvencions, que es farà a través del BOE i de 
forma addicional al DOGC 

 
El Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el 
preceptiu dictamen previ a la interposició d’un possible recurs 
d’inconstitucionalitat en relació amb diversos articles de la Llei espanyola de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que 
podrien vulnerar la competència exclusiva de la Generalitat en matèria 
d’esports, un àmbit en què l’Estat no disposa de títol competencial. Altres 
articles sobre els quals es sol·licita dictamen podrien envair competències 
sobre la notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions 
de l’Administració de la Generalitat.  
 
La Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa modifica diverses normes amb rang de llei amb una doble 
finalitat: d’una banda, reordenar organismes públics i racionalitzar estructures 
administratives i, de l’altra, simplificar els procediments administratius. Són 
precisament algunes de les mesures de simplificació dels procediments 
administratius les que podrien envair les competències de la Generalitat. 
 
En concret, el Govern ha sol·licitat un dictamen preceptiu al Consell de 
Garanties Estatutàries en relació amb els articles 23, 25, 26, 30.Tres.8.a), 
30.Quatre i 30.Set i amb la disposició transitòria vuitena de la llei. Així, l’article 
23, amb la pretensió d’eliminar duplicitats i reduir tràmits administratius, 
modifica el procediment de concessió de les llicències federatives, tal com 
està establert a la Llei de l’esport. La llei espanyola estableix una llicència 
federativa única que permetrà participar en qualsevol competició oficial, també 
de caràcter estatal, sota una pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport, 
de manera que ja no seran necessàriament les federacions catalanes les que 
atorgaran aquestes llicències. Aquesta regulació vulnera els articles 115 i 134 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. L’article 25, mentrestant, modifica el 
règim de notificacions, que s’haurà de publicar al BOE i només de forma 
addicional al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Estableix, a 



 

�

����������	�
���������������� �

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

7

més, un tauler únic de notificacions per a qualsevol àmbit d’actuació de les 
administracions públiques.  
 
Finalment, el Govern també ha demanat dictamen sobre l’article 30 de la llei 
espanyola, que modifica el règim de publicitat de les subvencions a través de 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que esdevé un 
instrument de transparència i publicitat de les subvencions. La llei espanyola 
preveu que les convocatòries d’ajuts i subvencions de la Generalitat es 
publicaran en aquesta base de dades espanyola i en extracte al BOE i al 
DOGC, cosa que contradiu el règim de publicitat establert per l’Estatut per als 
actes i disposicions de caràcter general del Govern i de l’Administració de la 
Generalitat. A més, es fixa també una nova infracció pecunària per a les 
administracions que no facilitin informació al BDNS, la qual cosa comporta un 
control jeràrquic sobre l’activitat de la Generalitat, contrari als articles 137 i 153 
de la Constitució espanyola.  
 
Per tot això, i per poder disposar d’un dictamen jurídic que analitzi en 
profunditat si els articles envaeixen competències de la Generalitat, el Govern 
ha acordat sol·licitar un dictamen el Consell de Garanties Estatutaris, que té 
caràcter preceptiu en cas que s’acordi interposar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la norma espanyola.  
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El Govern impulsa la mediació com un dels eixos 
estratègics per a la gestió de conflictes 
 

• El Consell Executiu ha donat el vistiplau a l’informe Línies 
estratègiques 2014-2016 per a un nou impuls de la mediació, que 
pretén evitar l’obertura de processos judicials contenciosos, posar 
fi als ja iniciats o reduir l’abast de les seves conseqüències  

 
• La mediació, com a mètode voluntari i confidencial, permet 

guanyar temps de resposta i alhora redueix els costos econòmics i 
emocionals que suposa un procés judicial 

 
El Consell Executiu ha donat avui el vistiplau a l’informe Línies estratègiques 
2014-2016 per a un nou impuls de la mediació, que situa aquest mètode de 
gestió de conflictes voluntari i confidencial com un dels eixos estratègics del 
Govern. El document, que estableix 6 objectius a assolir en els propers dos 
anys, pretén evitar l’obertura de processos judicials de caràcter contenciós, 
posar fi als ja iniciats o reduir l’abast de les conseqüències que se’n puguin 
derivar. 
 
L’informe que ha analitzat avui el Consell Executiu estableix els següents 
objectius: 
 

• Promoure la col·laboració entre els diferents col·lectius; 
 
• Afavorir un veritable canvi cultural a favor de la mediació; 

 
• Fomentar la cohesió social a partir de mesures preventives de resolució 

de conflictes; 
 

• Equilibrar el percentatge de conflictes resolt a través de la mediació en 
relació amb els litigis judicials; 

 
• Impulsar la gestió integral de la mediació a través de la seva 

implantació en els diferents àmbits; 
 

• Millorar la qualitat de les mediacions.  
 
Per assolir aquests objectius en dos anys, el Govern ha analitzat les línies 
estratègiques i bàsiques de treball, que consistiran, entre d’altres, en 
l’elaboració de plans específics per a la difusió de la mediació entre 
professionals i ciutadans; l’impuls a la recerca, en col·laboració amb el Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i les universitats catalanes; 
aclariment del rol de l’assessor legal en matèria de mediació; l’impuls 
normatiu; l’ampliació de col·lectius compromesos en la implantació de la 
mediació, i la potenciació de la derivació judicial.  
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La primera opció per a la resolució dels conflictes contenciosos 
 
El Govern impulsa aquests processos extrajudicials perquè, a través de la 
mediació, s’obté un guany de temps en la resposta respecte al procés judicial, 
alhora que es redueixen els costos econòmics i emocionals que suposa acudir 
al jutjat.  
  
Aquest mètode no s’ha desenvolupat per igual als països membres de la Unió 
Europea. D’una banda, hi ha estats com per exemple Holanda que tenen una 
tradició mediadora arrelada, basada essencialment en l'autoregulació. En 
altres països amb una tradició jurídica similar a la catalana, com és Itàlia, 
l’augment de la litigiositat ha comportat que s’hagi apostat fortament per la 
mediació, fins al punt que ha esdevingut obligatòria en la resolució de 
determinats conflictes. 
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El Govern aprova una aportació de 4,4 milions d’euros 
per al finançament del Pla Estratègic i de Viabilitat del 
Liceu  

 
• La mesura concreta el compromís de la Generalitat per amortitzar 

el dèficit de l’entitat 
 

El Govern de la Generalitat ha autoritzat el Departament de Cultura a aportar 
4.438.000 d’euros a la Fundació del Gran Teatre del Liceu, per al finançament 
i l’execució del seu Pla Estratègic i de Viabilitat 2014-2017. D’aquesta manera 
el Govern dóna compliment al seu compromís de finançar el dèficit del Liceu, 
com a Administració present al Patronat de la seva Fundació.  
 
L’aplicació del Pla estratègic i de Viabilitat 2014-2017 del Gran Teatre del 
Liceu requereix un seguit d’aportacions extraordinàries per part de les 
diverses administracions públiques que formen part de la seva Fundació. 
Aquestes aportacions estan establertes actualment en 11.095.000 euros i, 
segons estableix el mateix Pla Estratègic del Liceu, està previst materialitzar-
ho en dos exercicis: 9.151.000 euros aquest any 2014 i 1.944.000 euros el 
2015.  
 
De l’import total del dèficit, 11 milions d’euros seran aportats per les diverses 
administracions públiques que formen part del Patronat de la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu segons els percentatges establerts en el seus estatuts. 
En concret, les aportacions de les diverses administracions es materialitzen 
d’acord amb els percentatges establerts en els estatuts de la Fundació. Així, el 
Govern de l’Estat aportarà el 45 per cent del total, el Govern de la Generalitat, 
el 40 per cent; l’Ajuntament de Barcelona, el 10 per cent, i la Diputació de 
Barcelona, el 5 per cent. 
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El Govern acorda destinar 1,8 milions d’euros a la 
convocatòria d’ajuts en sanitat vegetal per al 2015 
 

• Els ajuts s’adrecen a les Agrupacions de Defensa Forestal, que 
col·laboren amb l’Administració en les tasques de prevenció i 
lluita contra plagues i malalties 

 
El Govern ha aprovat destinar 1,8 milions d’euros a la convocatòria d’ajuts en 
matèria de sanitat vegetal per al 2015. Es tracta d’ajuts que s’adrecen a les 
Agrupacions de Defensa Forestal, que col·laboren amb l’Administració de la 
Generalitat en tasques de prevenció, control i eradicació dels agents nocius 
que afecten els vegetals (plagues, malalties i males herbes).  
 
El treball especialitzat en matèria de sanitat vegetal requereix una preparació 
elevada, amb personal tècnic altament qualificat, cosa que dificulta que cada 
explotació pugui gestionar directament aquestes tasques. A més, a banda de 
l’alta especialització, la situació constantment canviant dels organismes nocius 
que afecten els vegetals fa que sigui necessari un suport de personal tècnic 
en constant formació i actualització del coneixement, adaptat a la realitat dels 
conreus i a les condicions agroclimàtiques de cada zona. A banda, la gestió 
de la lluita contra algunes plagues sovint no es pot limitar a una explotació 
individual, sinó que requereix un plantejament col·lectiu i una visió conjunta de 
territori. En aquest sentit, des de l’inici han fet una tasca important en aquest 
camp les Agrupacions de Defensa Forestal. 
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Altres acords del Govern 
 
800.000 euros per remodelar l’Hospital de la Vall d’Aran 
 
El Consell Executiu ha aprovat el decret d’ampliació dels mitjans transferits pel 
Govern de la Generalitat al Conselh Generau d’Aran en matèria de sanitat, 
que preveu una aportació de 800.000 euros per remodelar l’Espitau Val 
d’Aran. El ple de la Comissió Govern de la Generalitat-Conselh Generau 
d’Aran ja havia aprovat ampliar els mitjans econòmics transferits en matèria de 
sanitat el 28 de juliol passat.  
 
Els 800.000 euros s’invertiran en resoldre les deficiències de tipus funcional, 
de dimensionat i d’obsolescència que pateix el centre hospitalari, tenint en 
compte l’antiguitat de les instal·lacions i els canvis que s’han produït en els 
models assistencials des de la seva obertura. Així, la reforma incidirà 
principalment  en l’àrea intervencionista i, en particular, en el bloc quirúrgic i 
l’àrea d’endoscòpies, que es dotarà d’un segon quiròfan, necessari per 
atendre possibles urgències, cesàries i altres contingències. La intervenció 
també se centrarà a millorar l’àrea de cirurgia major ambulatòria i el bloc 
obstètric, a banda d’altres actuacions menors.  
 
En virtut del Decret 354/2001, que transfereix al Conselh les competències en 
matèria de sanitat, correspon a aquesta institució la gestió i l’atenció 
hospitalàries d’aguts i l’atenció primària de la salut, així com l’Espitau Val 
d’Aran. L’aportació, que no s’incorpora a la valoració econòmica dels mitjans 
transferits, va a càrrec del Servei Català de la Salut, que haurà d’aprovar el 
projecte de remodelació que li presentarà el Conselh Generau d’Aran. 
 
Decret per convertir 20 places de l’escala tècnica tributària a l’escala 
d’inspecció 
 
El Govern ha aprovat un decret que revoca l’acord del novembre del 2010, 
que aprovava l’oferta parcial d’ocupació pública de 20 places de l’escala 
tècnica tributària, per poder-les convertir en places de l’escala d’inspecció 
tributària i oferir-les en la propera convocatòria d’oposicions per promoció 
interna. Totes dues escales queden circumscrites dins del cos superior 
d’inspecció i tècnica tributària de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’oferta d’ocupació ara suprimida no es va arribar a convocar perquè el febrer 
de 2011 va quedar suspesa, en el marc de les mesures d’austeritat i 
racionalització de l’Administració derivades del context econòmic i 
pressupostari, i, per tant, aquestes places continuen vacants. En les properes 
setmanes, un cop estigui resolta la nova consignació de les places, el Govern 
publicarà la convocatòria corresponent d’oposicions per promoció interna de 
l’escala d’inspecció tributària del cos superior. 
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D’aquesta manera, el Govern dóna compliment a la Llei de pressupostos de la 
Generalitat  per al 2014, que preveu la promoció professional dels funcionaris 
públics, mitjançant convocatòries excepcionals de processos selectius de 
promoció interna per a l’accés a determinats cossos, entre aquests el 
d’inspectors tributaris. 
 
Decret de regulació de la presentació de determinades begudes en 
ampolla de vidre 
 
El Consell Executiu ha aprovat el decret que determina les condicions per 
comercialitzar i exportar determinades begudes en ampolla de vidre i amb el 
tancament del tipus “vi escumós”, regulat per la normativa europea. L’acord, 
consensuat amb el sector, pretén donar resposta a la petició d’adaptar la 
presentació determinades begudes a les demandes del mercat.  
 
Així, en aplicació de la reglamentació comunitària, el decret autoritza a 
comercialitzar o exportar amb aquest tipus d’ampolla i tancament els vins 
escumosos gasificats, els d’agulla, els d’agulla gasificats i els productes 
vitivinícoles aromatitzats que incloguin vi escumós en la seva composició, 
embotellats a Catalunya. Aquesta autorització també s’aplica a altres 
productes, com poden ser els parcialment desalcoholitzats o els 
desalcoholitzats. El decret també regula les condicions a tenir en compte en 
l’etiquetatge i la publicitat.  
 
Conveni amb el Govern d’Andorra per conèixer l’estat de l’ús social del 
català al Principat 
 
El Consell Executiu ha aprovat la subscripció d’un conveni de col·laboració 
entre el Departament de Cultura de la Generalitat i el Ministeri de Cultura del 
Govern d’Andorra que ha de permetre dur a terme una enquesta sobre l’ús 
social de la llengua catalana al Principat. El conveni respon a la voluntat 
d’estendre l’Enquesta d’Usos Lingüística a tots els territoris de parla catalana, 
amb l’objectiu de disposar d’informació global de la situació de la llengua. 
 
El conveni estableix els termes de la cooperació metodològica, l’intercanvi 
d’informació i els acords tècnics necessaris entre els dos governs per realitzar 
el treball i garantir la màxima comparabilitat amb els resultats d’enquestes i 
estudis anteriors al mateix territori. El Ministeri de Cultura andorrà es farà 
càrrec de les despeses derivades del treball de camp, el processament i la 
difusió de les dades, mentre que la Direcció General de Política Lingüística del 
Govern assumirà amb recursos ordinaris propis les tasques d’assessorament i 
formació metodològica per a la realització i l’anàlisi de l’enquesta. El termini 
d’execució del treball de camp serà de tres mesos i el del lliurament dels 
resultats principals, de sis. El procés haurà d’estar acabat abans del 30 de 
novembre de 2015. 
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L’Enquesta d’Usos Lingüístics es realitza cada cinc anys al conjunt del territori 
de Catalunya. Recentment es va signar un conveni per fer-la extensiva també 
a l’Alguer, territori que l’any 2004 ja va realitzar un treball sociolingüístic 
similar, amb el suport del Govern de la Generalitat. 
 
Concessió definitiva de ràdio municipal a l’Ajuntament de Capellades 
 
El Govern ha aprovat atorgar a l’Ajuntament de Capellades la concessió 
definitiva per a l’emissora de ràdio municipal. La concessió es produeix 
després que l’emissora hagi obtingut l’autorització de posada en servei per 
part de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, un cop complerts els 
tràmits administratius i tècnics i superada la inspecció preceptiva. 
L’Ajuntament de Capellades disposava de la concessió provisional de ràdio 
municipal des de l’any 1993. 
 


