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El Govern demana a la CE que obligui l’Estat a prohibir 
els talls de llum i de gas per a les persones 
vulnerables, com estableixen les directives europees 
 

• El 3 de març de 2011 era la data límit perquè l’ordenament jurídic 
espanyol transposés les directives europees que fixen la protecció 
per a les persones vulnerables en matèria energètica 

 
• El Consell Executiu també ha acordat informar la Comissió 

Europea de la impugnació que el Govern espanyol va fer contra el 
decret català contra la pobresa energètica, que establia criteris per 
impedir la interrupció dels subministraments energètics entre els 
mesos de novembre i març 

 
 
El Consell Executiu ha acordat avui demanar a la Comissió Europea que 
emprengui les accions corresponents perquè l’Estat espanyol compleixi 
amb les seves obligacions i prohibeixi els talls en el subministrament de 
gas i electricitat per a les persones vulnerables en els períodes crítics de 
l’any, tal com estableixen les directives europees 2009/72/CE i 2009/73/CE. 
El 3 de març de 2011 era la data límit perquè l’ordenament jurídic espanyol 
transposés aquestes directives europees, que fixen la protecció per als 
clients vulnerables en matèria energètica. 
 
El setembre de 2013 el Comitè Econòmic i Social Europeu va insistir en la 
necessitat de transposar íntegrament aquestes directives i garantir la protecció 
de les persones en situació de vulnerabilitat. Fins al moment, però, la 
normativa estatal només ha regulat la figura del bo social en el sector elèctric, 
una regulació que no satisfà els requeriments de les directrives pel que fa a la 
definició i la protecció dels consumidors vulnerables. 
 
El Govern també informarà la Comissió Europea de la impugnació del 
Govern espanyol contra el decret llei contra la pobresa energètica, aprovat 
pel Govern de la Generalitat, i que establia determinats criteris per impedir 
la interrupció dels subministraments energètics entre els mesos de 
novembre i març. El Consell Executiu ha acordat demanar a la CE que 
apliqui les mesures oportunes, tenint en compte que el decret resolia per al 
territori català el desplegament de la normativa comunitària i que ara, amb 
la impugnació i posterior suspensió, ha deixat desprotegits els consumidors 
vulnerables de Catalunya. 
 
L’acord d’avui s’emmarca en el conjunt d’actuacions que el Govern ha 
posat en marxa per protegir els consumidors vulnerables i prossegueix la 
seva labor contra la pobresa energètica. 
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El Govern sol·licita un dictamen al CGE per analitzar la 
constitucionalitat de l’extinció de la concessió del 
magatzem de gas Castor 
 

• El Reial decret llei espanyol determina la situació d’hivernació del 
projecte i fixa les condicions per indemnitzar l’empresa promotora, 
amb una compensació de l’Estat de 1.350,7 milions d’euros 

 
• El Govern considera que la normativa vulnera els drets i els 

interessos dels usuaris del sistema gasista a Catalunya, afecta 
l’autonomia de la Generalitat i no fa un ús adequat de 
l’ordenament jurídic 

 
• Aquesta és una de les iniciatives que el Govern va acordar 

emprendre el 6 d’octubre passat, arran de l’aprovació del text 
normatiu, i que inclouen també posar el cas en coneixement de les 
instàncies europees perquè n’estudiïn l’adequació a la legalitat 
comunitària 

 
El Govern ha acordat sol·licitar un dictamen preceptiu al Consell de Garanties 
Estatutàries per analitzar la constitucionalitat del Reial decret llei espanyol que 
determina la situació d’hivernació per al magatzem de gas Castor i fixa les 
condicions per indemnitzar l’empresa promotora, Escal UGS. El Govern entén 
que aquesta normativa, que inclou una compensació de 1.350,7 milions 
d’euros de l’Estat a l’empresa promotora, vulnera els drets i interessos dels 
usuaris del sistema gasista a Catalunya, afecta l’autonomia de la Generalitat i 
no fa un ús adequat de l’ordenament jurídic. El dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries és preceptiu per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat. 
  
El Govern considera que el Reial decret llei 13/2014 estableix un marc legal 
singular que permet al Govern de l’Estat no aplicar la normativa vigent, fet que 
podria donar peu a la vulneració del principi d’igualtat, del principi de prohibició 
de l’arbitrarietat i del dret al procediment pel qual s’han de produir els actes 
administratius, regulats per la Constitució espanyola. A més, les actuacions 
previstes ara al Reial decret llei aprovat pel Govern espanyol ja estan 
regulades a l’ordenament jurídic vigent, a través de la Llei del sector 
d’hidrocarburs o el Reial decret llei 855/08, d’adjudicació de la concessió del 
magatzem Castor. 
 
En aquest sentit, el Govern qüestiona diferents aspectes del nou text 
normatiu, com ara el fet que es creï una nova figura, la situació d’hivernació, 
que no es regula amb caràcter general, o que es declari l’extinció de la 
concessió per renúncia de l’empresa promotora sense que la firma hagi 
acreditat el compliment de les condicions. També es posa en dubte que el 
valor net de la inversió sigui de 1.350,7 milions d’euros, ja que la instal·lació 
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mai ha estat entregada o posada en servei de manera definitiva, i tampoc 
s’han atès les circumstàncies que han portat a l’extinció de la concessió.  
 
Finalment, el Govern també argumenta que en l’actualitat no es donen les 
condicions necessàries que justifiquin l’elaboració d’un Reial decret llei per  
regular la situació jurídica del magatzem Castor. A dia d’avui, la instal·lació no 
representa una situació excepcional ni singular, ja que la situació de perill que 
comportava es va aturar el setembre del 2013, quan se’n va suspendre 
l’explotació. 
 
És per això que el Consell Executiu ha acordat sol·licitar un dictamen 
preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries, previ a la interposició d’un 
recurs d’inconstitucionalitat davant del TC. L’actuació forma part del paquet 
d’iniciatives que el Govern va acordar emprendre el dia 6 d’octubre, després 
que l’Executiu de l’Estat aprovés el Reial decret llei. També està previst posar 
el cas en coneixement de les diferents instàncies europees perquè n’estudiïn 
l’adequació a la legalitat comunitària.  
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El Govern aprova una ampliació del préstec a Boí-Taüll 
que permetrà mantenir la temporada d’hivern 

 
• Amb aquest préstec, de 750.000 euros, l’Executiu vol garantir la 

suficiència econòmica de les instal·lacions de Boí-Taüll per 
impulsar l’economia de la zona i assegurar el manteniment dels 
llocs de treball 

 
El Govern ha aprovat l’ampliació del préstec a l’empresa Promocions 
Turístiques de la Vall SA, que gestiona l’estació de muntanya i esquí Boí-
Taüll, a l’Alta Ribagorça. Aquesta operació permetrà encarar la temporada 
d’hivern amb suficiència econòmica i mantenir l’activitat a les instal·lacions, 
mentre es treballa per trobar una solució definitiva. 
 
L’ampliació del préstec té un import de 750.000 euros i se suma al de 600.000 
que el Govern ja li va concedir al juliol. Com l’anterior, tindrà un tipus d’interès 
de mercat i es retornarà amb el 50% de la venda de forfets durant la 
temporada 2014-2015. 
 
L’estació de Boí-Taüll és el principal actiu econòmic de l’Alta Ribagorça, i 
garantir la seva viabilitat repercutirà en el conjunt de l’economia de la zona 
com a element dinamitzador i de manteniment de llocs de treball. 
 
L’aportació del préstec es formalitzarà a través d’Avançsa, òrgan dependent 
del Departament d’Empresa i Ocupació que, entre d’altres, participa en 
projectes de reconversió i reindustrialització d’empreses. 
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El Govern crea un punt d’entrada per a totes les 
factures electròniques de Catalunya 
  

• Des del 2008, les administracions catalanes ja poden rebre 
factures electròniques a través de l’anomenada plataforma 
e.FACT, que amb l’acord d’avui es converteix en el punt d’entrada 
de totes aquestes factures a Catalunya 

 
• L’acord permet impulsar l’ús de la factura electrònica entre els 

actors econòmics de Catalunya, cosa que permet estalviar en 
costos i agilitar i homogeneïtzar els processos 

 
El Consell Executiu ha acordat declarar el servei e.FACT com a punt d’entrada 
de totes les factures electròniques de Catalunya i convertir aquesta plataforma 
en el punt d’intercanvi de factures amb l’Administració General de l’Estat a 
través del servei homòleg estatal conegut com a FACe. L’acord permet 
impulsar l’ús de la factura electrònica entre els actors econòmics de 
Catalunya, la qual cosa suposa un estalvi de costos, una agilització i una 
homogeneïtzació dels processos. 
 
La Generalitat va posar en marxa l’any 2008 el servei e.FACT per oferir a 
totes les administracions públiques catalanes la possibilitat de rebre factures 
electròniques per part dels seus proveïdors. Aquesta plataforma es va 
complementar amb el projecte GeFACT destinat a l’Administració de la 
Generalitat i al seu sector públic i gestionat pel Departament d’Economia i 
Coneixement. 
  
Amb l’acord que s’ha aprovat avui, el Govern aprofita l’experiència i 
l’estructura pionera d’e.FACT per continuar desplegant l’administració 
electrònica i donar compliment a la llei estatal. Segons aquesta normativa, 
l’Estat, les comunitats i les entitats locals han de disposar d’un punt d’entrada 
de factures electròniques per rebre totes les factures d’entitats, ens i 
organismes dependents. Aquest punt d’entrada serà l’e.FACT i l’aplicació 
corporativa GeFACT serà l’eina eficient i compartida de custòdia i distribució 
electrònica.     
� 
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El Govern aprova el decret que regula els requisits i el 
procediment per aplicar l’índex corrector dels marges 
de les oficines de farmàcia amb menys vendes 
 

• El decret aplica la legislació que estableix els marges, les 
deduccions i els descomptes per a la distribució i la dispensació 
de medicaments d’ús humà, dispensats a càrrec de fons públics 
 

• Se’n podran beneficiar les oficines de nuclis de població aïllats o 
socialment deprimits i amb vendes inferiors a 200.000 euros 
anuals totals amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat i la qualitat 
del servei, i una atenció farmacèutica adequada als usuaris 
 

El Govern ha aprovat avui el decret que estableix els requisits i el procediment 
per aplicar l’índex corrector dels marges de les receptes de medicaments a les 
oficines de farmàcia amb menor volum de vendes. Se’n podran beneficiar les 
oficines ubicades en nuclis de població aïllats o socialment deprimits i amb 
vendes inferiors 200.000 euros anuals totals. L’objectiu és garantir 
l’accessibilitat i la qualitat del servei, així com una atenció farmacèutica 
adequada als usuaris. 
 
El decret aprovat avui és l’adaptació i l’aplicació del Reial decret llei espanyol 
que estableix els marges, les deduccions i els descomptes per a la distribució i 
la dispensació de medicaments d’ús humà. Així, el text fixa els requisits que 
s’hauran de complir per poder aplicar a les oficines de farmàcia aquest règim 
corrector dels marges, que afecta els medicaments d’ús humà fabricats 
industrialment i dispensats a càrrec de fons públics. 
 
Els requisits són els següents: 
 

• Que participin en els programes d’atenció farmacèutica i en la 
realització del conjunt d’activitats destinades a la utilització racional 
dels medicaments que estableixi l’administració sanitària 
corresponent. 

 
• Que les seves vendes anuals totals, en termes de preu de venda al 

públic incrementat amb l’impost sobre el valor afegit (IVA), no superin 
els 200.000 euros en l’exercici econòmic corresponent a l’any natural 
anterior. 

 
• Que no hagin estat objecte de sanció administrativa o inhabilitació 

professional ni estiguin excloses de la seva concertació. 
 
Per acollir-s’hi, les oficines de farmàcia hauran d’adreçar una sol·licitud a la 
Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de 
Salut, que en dictarà la resolució.  
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El Govern dóna llum verda al Pla per consolidar la 
qualitat i l’excel·lència de la recerca en arqueologia i 
paleontologia 
 

• L’objectiu és assolir uns estàndards de qualitat i d’excel·lència al 
nivell dels països més avançats en aquest àmbit i amb uns 
resultats que reverteixin al conjunt de la societat catalana 
 

• El document estableix un sistema d’ajuts per als equips 
d’investigació que programin projectes de recerca que s’atorgaran 
cada 4 anys 
 

El Govern ha aprovat avui el Pla de recerca de l’arqueologia i la paleontologia 
catalanes, que té com a objectiu assolir uns estàndards de qualitat i 
d’excel·lència al nivell dels països més avançats en aquest àmbit i amb uns 
resultats que reverteixin al conjunt de la societat catalana. A través d’aquest 
pla es vol potenciar i consolidar la professionalització de la recerca en aquests 
camps, amb equips de reconeguda capacitat científica que puguin comptar 
amb el suport econòmic de l’Administració.  
 
A través del Pla aprovat avui, el Govern vol que la recerca arqueològica i 
paleontològica feta a Catalunya sigui de qualitat i homologable a escala 
internacional, de manera que els grups de recerca més competitius en aquest 
àmbit puguin ser reconeguts pel Govern de la Generalitat com a grups de 
recerca consolidats i professionalitzats. Al mateix temps, el document també 
té com a objectiu protegir i conservar els jaciments arqueològics i 
paleontològics i garantir la socialització del seu coneixement. 
 
El Pla estableix un sistema d’ajuts per als equips d’investigació que programin 
projectes de recerca. Aquest ajuts, que es materialitzaran en períodes de 
quatre anys, estan adreçats a intervencions arqueològiques o 
paleontològiques realitzades al territori de Catalunya. Els projectes que optin a 
aquests ajuts hauran de ser aprovats pel Departament de Cultura, d’acord 
amb la convocatòria pública corresponent, que podrà determinar com haurà 
de ser la recerca i prioritzar alguns treballs de camp a partir de criteris 
d’equilibri territorial i cronològic. Fins ara el sistema d’ajuts tenia un caràcter 
biennal. Amb el nou document, a banda d’establir-se per períodes de quatre 
anys, els ajuts hauran d’estar associats a projectes amb projecció científica i 
que tingui un caràcter aplicable, alhora que hauran de pertànyer a processos 
associats a la consolidació dels equips de recerca que els desenvolupin.   
 
El Pla de recerca vol harmonitzar la qualitat científica dels projectes amb les 
necessitats de preservació del patrimoni i la posada en comú del coneixement 
que generi la recerca, tant en l’àmbit científic com ciutadà i, més 
específicament, pel que fa a la comunitat més pròxima als jaciments on 
s’intervingui. Inclou un manual d’estil per a l’elaboració de memòries 
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d’intervencions arqueològiques i paleontològiques, per facilitar la difusió de la 
informació generada per la intervenció.  
 
El Pla de recerca de l’arqueologia i la paleontologia catalanes s’emmarca en el 
desplegament del Pla integral d’arqueologia de Catalunya (PIACAT), aprovat 
l’any 2009 amb la intenció de disposar d’una eina bàsica de millora del model 
de gestió del patrimoni arqueològic català. El PIACAT posava un accent 
especial en el Pla aprovat avui, atès que l’estructura de recerca del país havia 
canviat ostensiblement: ha augmentat l’activitat dels museus amb estructura 
de recerca, són més sòlides les empreses d’arqueologia i s’ha multiplicat el 
nombre d’universitats i d’instituts amb estructures de recerca.   
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El Govern aprova l’Acord marc de cooperació 
transfronterera amb el Consell General dels Pirineus 
Orientals (França) 
 

• L’objectiu del document és enfortir la cooperació entre els dos 
territoris tant en l’àmbit institucional, com econòmic o cultural, 
entre d’altres 
 

El Consell Executiu ha autoritzat avui la subscripció d’un Acord marc de 
cooperació transfronterera entre el Govern de la Generalitat i el Consell 
General dels Pirineus Orientals, a França, amb l’objectiu de reforçar els 
vincles institucionals ja existents i potenciar la complementarietat econòmica i 
cultural entre els dos territoris. 
 
L’interès mutu en la millora permanent de les infraestructures de transport, 
especialment el corredor mediterrani, fa necessari dotar aquest espai d’una 
cooperació institucional estable, que permeti donar la cobertura necessària a 
les iniciatives en curs o a desenvolupar en un futur. De fet, les dues 
institucions ja havien signat el 2006 un acord de col·laboració, renovat l’any 
2010. Des del 2008, han treballat en la configuració d’un Eurodistricte de 
l’Espai Català Transfronterer, que integra tot el territori comprès entre la 
frontera existent a Portbou/Cervera de la Marenda i la Cerdanya, 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix en l’article 195 que correspon a 
la Generalitat de Catalunya, en el marc de l’acció exterior, la competència per 
subscriure acords de cooperació en l’àmbit de les seves competències, per a 
la promoció dels interessos de Catalunya. L’article 197.1 determina així mateix 
que la Generalitat ha de promoure la cooperació amb les regions europees 
amb què comparteix interessos econòmics, socials, ambientals i culturals, i hi 
ha d’establir les relacions que corresponguin. 
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Altres acords del Govern 
 
Inici de la tramitació de la modificació de la Llei de la Carta municipal de 
Barcelona 
 
El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de 
modificació parcial de la Llei de la Carta municipal de Barcelona, el document 
que institueix el règim especial de la ciutat de Barcelona. L’objectiu és 
actualitzar la Carta municipal, de 1998, i adaptar-la a les lleis que s'han anat 
aprovant amb posterioritat i que afecten l'Ajuntament de Barcelona, entre 
d’altres el mateix Estatut d’autonomia de Catalunya. 
 
Autorització a Avançsa a vendre la seva participació en l'empresa 
Technical&Racing Composites SL 
 
El Govern ha acordat avui autoritzar la venda de la participació de l'empresa 
de promoció i localització industrial de la Generalitat SA (AVANÇSA) en el 
capital social de l'empresa Technical &Racing Composites SL. D'aquesta 
manera el Govern ratifica l'alienació per part d'AVANÇSA de la seva 
participació en TR-Composites SL —representativa del 4,23% del capital— a 
la societat Carbures Group International, SA, per un import global de 
42.251,99 euros.  
 
Decret que dóna publicitat al  nomenament de Pere Izquierdo com a 
vicepresident del Ple de la Junta de Museus de Catalunya   
 
El Govern ha aprovat el decret pel qual es dóna publicitat al nomenament de 
Pere Izquierdo i Tugas com a vicepresident del Ple de la Junta de Museus de 
Catalunya, elegit pel Parlament de Catalunya. Mitjançant el text també es 
renoven com a vocals de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de 
Catalunya, Francesc Xavier Menéndez i Pablo, a proposta del Parlament de 
Catalunya; Jordi Bonet i Armengol, a proposta del Departament de Cultura; i 
Ramon Llinàs i Vila i Joaquim Torra i Pla, a proposta del Parlament de 
Catalunya, en substitució de Carlos Durán Basté i de Montserrat Macià i Grou.  
La Junta de Museus de Catalunya és l’òrgan de coordinació i assessorament 
en la gestió dels museus de Catalunya. Creada al 1907, la Junta té, entre 
d’altres, les funcions següents: aprovar les propostes de nomenament dels 
directors i dels administradors dels museus nacionals, presentades pels 
òrgans de govern respectius, i elevar-les al Govern; estudiar i proposar la 
creació de nous museus nacionals i elaborar-ne les directrius bàsiques, i 
estudiar i proposar la declaració de seccions dels museus nacionals; establir 
les normes i els criteris de coordinació de política museística general; 
fomentar les relacions entre els museus de Catalunya i entre aquests i els 
ubicats fora de Catalunya; aprovar els plans d'ordenació i d'intercanvi del 
patrimoni museístic dels museus nacionals, o proposar a la Generalitat els 
criteris d'actuació en els diferents camps museístics i valorar anyalment 
l'actuació del conjunt d'administracions de Catalunya. 


