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El Govern aprova el Pla integral de seguretat de les 
persones grans, un treball pioner a Europa 
 

• L’objectiu és donar una resposta integral i coordinada en 
col·laboració amb institucions i agents socials per atendre les 
persones majors de 65 anys, un col·lectiu vulnerable que 
representa el 13 per cent de la població del país  

 
• El Pla es divideix en 4 eixos (servei a la ciutadania, planificació, 

coordinació, i formació i recerca) i inclou 52 actuacions per 
garantir la seguretat de les persones grans en l’àmbit familiar, 
ciutadà, civil i viari, entre d’altres 

 
• Entre 2009 i 2013 hi ha hagut un alça moderada dels fets penals 

amb víctimes majors de 65 anys, mentre que en la resta de 
col·lectius la tendència ha estat a la baixa  
�

• El Govern realitzarà un primer gran estudi que permetrà conèixer 
la incidència real de delictes i accidents del col·lectiu 

 
• El treball ha despertat l’interès de països com França, Itàlia o 

Portugal, que l’estudiaran de prop per valorar-ne la implantació  
 
El Consell Executiu ha aprovat el Pla integral de seguretat per a les persones 
grans, el primer pla d’aquestes característiques que s’impulsa a Europa i que 
té com a objectiu garantir la seguretat de les persones majors de 65 anys, 
més vulnerables davant d’accidents o delictes. El document, que posa un 
èmfasi especial en la prevenció, fixa 14 objectius estratègics i 52 actuacions 
encaminades a garantir la seguretat familiar, la ciutadana, la civil o la viària, 
entre d’altres. El treball ja ha despertat l’interès de països com ara França, 
Itàlia o Portugal, que el seguiran de prop per valorar la seva implantació. 
 
El Pla de seguretat per a les persones grans pretén donar una resposta 
integral i coordinada, en col·laboració amb institucions i agents socials, per 
garantir una atenció de qualitat a un col·lectiu vulnerable que cada cop 
representa una part més important de la població. El 2013, segons dades de 
l’Idescat, pràcticament el 18 per cent de la població de Catalunya tenia més de 
65 anys i la previsió és que el 2051 el percentatge se situï en el 30 per cent.  
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Es tracta d’un col·lectiu especialment sensible per l’alta probabilitat de pèrdua 
progressiva de les capacitats físiques i cognitives i, en alguns casos també 
econòmiques, cosa que el fa més vulnerable a ser víctima d’agressions o 
d’accidents. Fins al moment el col·lectiu s’atenia amb actuacions parcials de 
diverses unitats del Departament d’Interior (Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra, Bombers de la Generalitat, Protecció Civil…). 
 
Entre 2009 i 2013 s’ha produït una alça moderada dels fets penals amb 
víctimes majors de 65 anys, una tendència que ha anat a la baixa en la resta 
de col·lectius. Pel que fa a la sinistralitat viària registrada enguany, un 27 per 
cent de les víctimes mortals eren persones grans, en concret, 30 de les 111 
persones que han perdut la vida a les carreteres. D’altra banda, entre 2009 i 
2014 el 44 per cent de les víctimes mortals per incendis a la llar eren també 
persones majors de 65 anys.  
 
Ara, amb l’objectiu de disposar d’una diagnosi acurada de la situació, 
l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya es dedicarà enguany a la gent 
gran. Serà el primer gran estudi sobre la seguretat d’aquest col·lectiu, que 
permetrà fer emergir la incidència real de delictes i accidents. 
 
 
Eixos i objectius estratègics del Pla 
 
El Pla s’estructura en 4 eixos seguint la mateixa estructura del Pla general de 
seguretat de Catalunya: servei a la ciutadania: prevenció i protecció; 
planificació; coordinació, i recerca i formació. En total s’han definit 14 objectius 
estratègics que es concreten en 52 actuacions.  
 
1. Servei a la ciutadania: prevenció i protecció 
 
És l’eix fonamental del Pla, que fixa 3 objectius estratègics: 
 

- Fomentar hàbits d’autoprotecció. Garantir conductes segures de les 
persones grans, de manera que les seves accions dificultin ser víctimes 
d’un acte delictiu o de patir qualsevol accident.  

 
- Crear i aplicar eines per detectar el risc de victimització de les 

persones grans i millorar-ne la seguretat. Anticipar-se a la 
intervenció pública i reduir al màxim el possible dany. En cas que es 
produeixi, desplegar els mitjans necessaris per protegir les víctimes.  

 
- Crear i actualitzar eines de treball per millorar l’atenció a les 

persones grans que es troben en situació de risc per a la seva 
seguretat. L’objectiu és intervenir de manera àgil i reparadora un cop 
es detecta la situació de risc. Algunes accions passen per revisar els 
protocols policials, d’emergències i de protecció civil i garantir una bona 
comunicació dels serveis de seguretat amb les persones grans. 
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2. Planificació 
 
Es tracta de preveure les actuacions per aprofundir en el coneixement de les 
situacions de vulnerabilitat que poden facilitar la victimització, el maltractament 
o qualsevol risc per a la seguretat de les persones grans, i estudiar l’eficàcia 
de les eines existents. Els objectius estratègics d’aquest eix són: 
 

- Analitzar la normativa per ajustar-la a les necessitats de protecció 
de les persones grans. 

 
- Conèixer la situació de les persones grans a partir de diferents 

fonts d’informació. Un coneixement més detallat i aprofundit facilita la 
planificació d’estratègies i accions que poden contribuir a reduir les 
situacions de vulnerabilitat i augmentar la seguretat del col·lectiu. Amb 
aquest objectiu l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya es 
dedicarà enguany a les persones grans. 

 
- Estudiar els entorns de mobilitat de les persones grans per 

dissenyar estratègies que millorin la seva seguretat. Garantir la 
seguretat de les activitats que es realitzen fora del domicili, que 
impliquen espais públics o desplaçaments en vies urbanes o 
interurbanes.  

 
3. Coordinació 
 
L’objectiu és millorar les actuacions dels diversos actors, públics o privats, que 
incideixen en la seguretat del col·lectiu. La coordinació és l’essència de la 
prevenció, tenint en compte que requereix un treball en xarxa, coordinat. Els 
objectius estratègics en aquest àmbit són: 
 

- Impulsar la signatura d’un Pacte Nacional per a la seguretat de les 
persones grans. L’abordatge de les problemàtiques de seguretat 
requereix sumar tots els esforços i recursos disponibles dels poders 
públics, de la resta de la societat i d’entitats públiques i privades. El 
Pacte ha d’esdevenir l’instrument que articuli les polítiques preventives 
integrals per garantir la seguretat, la llibertat i la plenitud de les 
condicions de vida de les persones grans i les activitats que 
desenvolupin en la seva esfera personal o relacional.  

 
- La Policia de Catalunya: Mossos d’Esquadra i policies locals 

potenciaran la coordinació per prevenir la victimització i protegir 
les persones grans. Afavorir la coordinació i la complementarietat de 
les accions per aconseguir el major grau de seguretat i protecció a tot el 
territori. El formulari de sospita de maltractament a persones grans dels 
Mossos d’Esquadra s’estendrà a les policies locals, que s’incorporaran 
plenament al sistema de seguiment i de protecció de les persones en 
situació de risc per violència de gènere i domèstica. 



 

�

����������	�
���������������� �

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

5

- Implicar la seguretat privada en la prevenció del maltractament de 
les persones grans. La progressiva incorporació dels serveis de 
seguretat privada al sistema de seguretat pública (culminada de 
manera notòria amb la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada) i 
el creixement sostingut d’aquests professionals al territori fa necessari 
implicar-los en el sistema de protecció de les persones grans. Poden 
ajudar a detectar situacions de risc i esdevenir observadors amb 
funcions protectores per a la gent gran. 

 
- Establir vies de col·laboració amb la ciutadania i, en particular, 

amb el tercer sector. Implicar l’entorn més proper en la seguretat de 
les persones grans i establir pautes estables i organitzades de 
col·laboració amb les organitzacions que presten serveis assistencials 
al col·lectiu. El Departament d’Interior compta amb una estreta relació 
amb la Creu Roja i els voluntaris de protecció civil municipals.  

 
- Millorar la coordinació amb els professionals d’altres 

administracions i institucions que atenen les persones grans. 
Dissenyar protocols de col·laboració interdepartamental entre les 
diverses administracions i amb els col·legis professionals que fan 
accions de protecció de la gent gran. 

 
Formació i recerca 
 
Inclou les actuacions adreçades a la formació dels professionals i dels cossos 
de seguretat; la recerca, especialment la que realitzen institucions 
internacionals, i les activitats de divulgació del coneixement. Els objectius 
estratègics d’aquest eix són: 
 

- Difondre el coneixement sobre la prevenció i l’abordatge de la 
seguretat de les persones grans. Per obtenir una visió completa cal 
complementar la informació del registre policial amb estudis sobre 
àmbits específics de la seguretat i enquestes de victimització.  

 
- Consolidar la formació dels agents de la Policia de la Generalitat - 

Mossos d’Esquadra i de les policies locals en l’àmbit del 
maltractament a les persones grans. La policia seguirà rebent la 
formació necessària a tots els nivells per detectar situacions de risc, i 
per disposar dels coneixements i les habilitats tècniques i personals 
necessàries per intervenir de manera positiva. 

 
- Incrementar el coneixement de la problemàtica de les persones 

grans a partir de l’intercanvi d’experiències. El Departament 
d’Interior coordina el grup de treball sobre persones grans al Fòrum 
Europeu per a la Seguretat Urbana (EFUS), que pot esdevenir una gran 
eina d’intercanvi d’experiències i de coneixement.  
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El Govern aprova un programa de mesures per 
atendre fills de dones que pateixen violència masclista 
 

• El document, el primer d’aquestes característiques a Catalunya, 
treballa en la prevenció, la detecció i l’atenció de la violència 
masclista i focalitza les accions en infants i adolescents  
 

• Els serveis d’atenció especialitzada van atendre l’any passat 2.852 
dones i 836 infants víctimes de violència masclista 

 
El Govern ha aprovat el Programa de mesures per a la intervenció amb fills de 
dones en situació de violència masclista 2014-2017, el primer d’aquestes 
característiques que es desenvolupa a Catalunya i que recull la necessitat de 
visibilitzar i millorar l’atenció dels fills de dones que pateixen violència 
masclista. La iniciativa va un pas més enllà en la prevenció, la detecció i 
l’atenció de la violència masclista i focalitza les accions en els infants i 
adolescents, especialment vulnerables en aquest tipus de situacions.  
 
El document proposa una sèrie de línies estratègiques i accions en l’àmbit de 
la prevenció i la sensibilització, la detecció, l’atenció i la recuperació i els 
espais de coordinació. Les mesures incideixen tant en els professionals, com 
en la ciutadania i els procediments de treball. El programa també alerta sobre 
el risc que els infants integrin en un futur aquests models violents de relació, 
en el cas dels fills, i de submissió i dependència, en el cas de les filles. 
 
Prevenció i sensibilització: 
 
En relació amb la ciutadania: encetar campanyes per sensibilitzar sobre 
l’impacte que la violència masclista té en els fills.  
 
En relació amb els serveis: incloure una visió global del fenomen de la 
violència masclista i de l’impacte en els fills als serveis adreçats a dones i 
infants; treballar en la prevenció a les escoles a través de models de 
coeducació; fomentar la prevenció als espais que treballen amb famílies, i fer 
recerca per a la recuperació o el desenvolupament de les competències 
parentals. 
 
En relació amb els professionals: millorar la sensibilització i les competències 
de tots els equips professionals de diferents àmbits d’intervenció, amb atenció 
especial als operadors jurídics. 
 
En relació amb els procediments de treball: revisar les codificacions dels 
sistemes d’informació i bases de dades de les unitats que treballen en aquest 
àmbit i adequar-les a criteris comuns on s’incorporin variables sobre fills, i 
revisar i actualitzar les enquestes dels departaments implicats en la prevenció 
de violència masclista i incorporar-hi preguntes en relació amb els fills. 
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Detecció, atenció i recuperació: 
 
En relació amb els serveis: incloure explícitament la detecció, l’atenció i la 
recuperació de fills en situació de violència masclista a les carteres de serveis 
de tots els àmbits implicats; reforçar els recursos per a actuacions de 
recuperació per a infants i adolescents, i implementar estratègies de difusió, 
seguiment i suport perquè els serveis de salut incorporin el protocol específic i 
les i orientacions en matèria de fills a la seva pràctica professional.  
 
En relació amb els professionals: millorar la capacitat de detecció de la 
violència masclista dels equips professionals que atenen fills, especialment a 
les escoles, als equipaments juvenils, en l’atenció primària de salut i als 
serveis socials bàsics; millorar la formació de professionals de la salut en el 
protocol i altres eines de salut per contrarestar l’impacte de la violència 
masclista, tant de les dones com dels fills; millorar la capacitació dels equips 
professionals que intervenen amb pares agressors per reduir l’impacte de la 
violència masclista en els fills; potenciar la formació als professionals i 
promoure també la formació als operadors jurídics, sobretot la judicatura.  
 
En relació amb els procediments de treball: establir indicadors comuns que 
permetin recollir dades homogènies i conèixer la realitat; millorar el sistema 
d’explotació de dades policials en relació amb els fills; revisar la codificació de 
problemes de salut que relacionen la violència masclista i infància i definir 
criteris homogenis per facilitar la seva inclusió en la història clínica compartida; 
crear procediments policials específics; crear documents pràctics per a la 
detecció i diagnòstic, i revisar els procediments de gestió de dades.  
 
Espais de coordinació: 

 
Preveu millorar la coordinació als circuits d’infants i adolescents, com els 
serveis educatius, la pediatria, els centres de salut mental infantojuvenils i els 
equips d’atenció a la infància i l’adolescència. Fixa també la creació d’un 
protocol específic de coordinació i seguiment de l’atenció als fills. També 
preveu incorporar aquesta perspectiva als protocols d’actuació clínics i 
assistencials i explicar el programa de mesures en tots els circuits territorials.  
 
L’any passat els serveis d’intervenció especialitzada van atendre 2.852 dones 
i 836 infants. Segons les dades del telèfon d’atenció 900 900 120 de 2012, el 
52,8% de les dones en situació de violència masclista en la parella o en la 
família tenen fills menors d’edat que conviuen en el nucli familiar.  
 
El Programa l’ha dissenyat el Grup de treball interdepartamental que el 
Govern va crear l’any passat i que està integrat per responsables polítics i 
tècnics implicats en la lluita contra la violència masclista. El document 
s’emmarca en el Programa d’intervenció integral contra la violència masclista i 
la Llei de drets i oportunitats en la infància i l’adolescència. També recull el 
mandat de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  



 

�

����������	�
���������������� �

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

8

El Govern aprova el Projecte de llei que modifica la 
Llei de la Carta Municipal de Barcelona per adaptar-la 
als canvis normatius  

 
• El text adapta la Llei als canvis en la normativa reguladora dels 

ens locals i reconeix amb el rang normatiu adient la figura del 
Síndic de Greuges municipal, plenament consolidada  

 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei sobre la modificació parcial de la Llei 
de la Carta municipal de Barcelona per adaptar-la als canvis normatius que 
s’han produït els últims anys en la normativa reguladora dels ens locals. En 
els últims 15 anys, la Llei de la Carta municipal de Barcelona només s’ha 
modificat en dues ocasions, de forma molt puntual i reduïda. La primera va 
afectar la regulació dels símbols i l’aprovació definitiva de plans que comportin 
modificar zones verdes, espais lliures o equipaments esportius. La segona va 
incorporar la regulació del Consell Econòmic i Social de Barcelona. 
 
La iniciativa legislativa adapta la Llei de la Carta municipal de Barcelona a les 
modificacions introduïdes en la legislació bàsica de l’Estat sobre règim local i 
altres mesures per al desenvolupament del Govern Local, en matèria de 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i en matèria d’aigües. 
També pretén adaptar la legislació a la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, que estableix a la disposició addicional cinquena que les 
seves disposicions són d’aplicació a la ciutat de Barcelona.  
 
Com el Projecte de llei de governs locals, en tramitació parlamentària, el text 
regula la referència a la garantia estatutària del règim especial de Barcelona i 
les normes que l’integren (art. 1.2); reforça la protecció pública del nom de 
Barcelona (art. 3); clarifica el sistema de fonts (art. 5), i adequa els acords a 
adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres del Consell Municipal (art.11.3). També s’hi han incorporat 
modificacions puntuals sobre el vot ponderat en l’exercici de funcions 
resolutòries per les Comissions del Consell Municipal, l’impuls d’obres i 
serveis en l’àmbit dels districtes, l’estatut dels membres dels Consells de 
districte, la inspecció d’obres i serveis, el personal directiu i d’alta direcció i la 
Gaseta municipal. Finalment, el Projecte de llei reconeix amb el rang normatiu 
adient la figura de la Sindicatura de Greuges de l’Ajuntament, creada l’any 
2003 i plenament consolidada. 
 
El 20 d’octubre passat, la Comissió Mixta Generalitat de Catalunya–
Ajuntament de Barcelona va acordar, per unanimitat, modificar els preceptes 
que recull el Projecte de llei, així com la seva tramitació urgent. El règim 
especial de Barcelona preveu que les propostes de revisió o modificació de la 
Carta municipal de la ciutat s’han de sotmetre, amb caràcter previ a la seva 
tramitació, a l’acord d’aquesta Comissió.  
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El Govern aprova el Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018, que prioritza els drets 
humans de les dones i els drets col·lectius dels pobles 

 
• Es tracta del quart pla director de la política pública de cooperació, 

que fixa les prioritats geogràfiques i sectorials i reafirma el 
compromís de Catalunya amb la llibertat, la justícia global i la 
solidaritat internacional 

 
• El document s’ha elaborat a partir d’un ampli procés participatiu 

amb tots els actors implicats 
 
El Govern ha aprovat el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-
2018, que fixa com a objectius prioritaris els drets humans de les dones i els 
drets col·lectius dels pobles. Es tracta del quart pla director de la política 
pública de cooperació, que reafirma el compromís de Catalunya amb la 
llibertat, la justícia global i la solidaritat internacional, que recull la Llei catalana 
de cooperació al desenvolupament. 
 
El Pla director de cooperació al desenvolupament estableix les prioritats 
geogràfiques i sectorials per als propers 4 anys, així com els objectius 
estratègics, les línies de coordinació i de col·laboració amb agents públics i 
privats, bilaterals o multilaterals, i els recursos necessaris per assolir els 
objectius. En concret, el document estableix 4 objectius estratègics: 
 

1. Drets humans de les dones. Contribuir a la defensa, la garantia i 
l’exercici dels drets humans de les dones, que permeti la transformació 
de les estructures que perpetuen les desigualtats de gènere. És una 
aposta del Govern per revertir la situació de discriminació que pateixen 
les dones, que representen la meitat de la població. I és que la 
desigualtat entre dones i homes persisteix en gairebé tots els àmbits 
(familiar, social, laboral, comunitari) i és un obstacle per al 
desenvolupament de la societat. Segons l’Organització Internacional 
del Treball, més de la meitat de les dones es troba en una situació 
laboral vulnerable, una xifra que arriba al 70% en algunes de les zones 
prioritàries de la cooperació catalana. L’apoderament de les dones ja 
havia estat reconegut com a objectiu prioritari als plans directors 
anteriors, però en aquest document esdevé una prioritat estratègica. 

 
2. Drets col·lectius dels pobles. Contribuir a la governança democràtica 

a través del respecte, la protecció i l’exercici efectiu dels drets 
col·lectius dels pobles per decidir sobre el seu futur i promoure la 
llengua i la cultura que els són pròpies. El treball posa el focus en les 
nacions minoritzades, per contribuir a la defensa dels seus drets des de 
dos àmbits sectorials: d’una banda, els drets lingüístics i culturals, i, de 
l’altra, el dret a decidir democràticament el seu futur. 
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3. Focalització geogràfica. Seguint la línia dels cicles anteriors, el 

document planteja avançar en el procés de concentració geogràfica de 
la cooperació catalana per a un acompanyament eficaç dels processos 
de desenvolupament. En aquest sentit, sense ser un punt d partida 
exclusiu ni excloent, el document pren com a referència la proposta de 
concentració geogràfica iniciada amb els plans anteriors, que establia 
11 països i pobles prioritaris: Nicaragua, Guatemala, El Salvador, 
Bolívia, Colòmbia, l’Equador, el Marroc, el Sàhara Occidental, el 
Senegal, Moçambic i Palestina, als quals afegeix dos nous països 
prioritaris: Gàmbia i Tunísia.  

 
4. La localització de la cooperació al desenvolupament. Acompanyar 

processos vinculats a estratègies de desenvolupament locals i 
regionals, participades pels agents del territori en el marc de la 
governança democràtica multinivell. Les propostes tindran sempre una 
forta articulació territorial i un encaix clar en l’àmbit local i regional. Així, 
s’acompanyaran iniciatives dels governs locals, regionals i nacionals, 
juntament amb altres actors de la governança local. 

 
El Pla es fa ressò de la necessitat de dotar la política pública de cooperació de 
mecanismes de coordinació efectius que permetin, entre d’altres, promoure la 
coherència del conjunt de l’acció governamental i entre les diferents 
administracions, així com continuar treballant per consolidar el diàleg polític i 
la confiança entre tots els actors de la cooperació al desenvolupament.   
 
Procés participatiu 
 
Per a l’elaboració del Pla s’ha fet un procés ampli d’estudi, recollida 
d’informació, consulta i participació amb tots els actors implicats, i també s’ha 
tingut en compte l’experiència dels cicles anteriors. Durant 7 mesos s’han 
organitzat espais i mecanismes de participació, per a la diagnosi i per a 
l’elaboració i la presentació de les línies mestres. S’han realitzat més d’una 
cinquantena d’entrevistes en profunditat a persones rellevants del sector, de la 
societat civil i d’altres administracions; s’han demanat quatre dictàmens a 
experts; s’ha creat un grup assessor, i s’han convocat sessions específiques 
amb els òrgans consultius i de participació, i amb altres actors implicats. 
 
El document ha estat dictaminat favorablement i de manera unànime pel 
Consell de Cooperació al Desenvolupament, per la Comissió de Coordinació 
amb els Ens Locals, i per la Comissió Interdepartamental de Cooperació al 
Desenvolupament. El Consell de Cooperació va recollir el vot particular en 
disconformitat amb el capítol de recursos econòmics, de La Fede.cat-
Organitzacions per Justícia Global, la Coordinadora d’ONGs Solidàries de 
Girona, la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida, la 
UGT, el CNJC, el representant de les associacions d’immigrants a Catalunya i 
els vocals experts Lola Badenas i Antoni Verger. 
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El Govern amplia fins al gener de 2017 el termini 
perquè tècnics i professionals adaptin les titulacions a 
la Llei de l’exercici de les professions de l’esport 
 

• L’Executiu considera necessari i urgent ampliar el període, que 
finalitzava l’1 de gener de 2015, per evitar que aquests col·lectius 
siguin objecte de sancions que perjudicarien el sector 
 

• El decret llei aprovat permetrà disposar de més temps per tramitar 
i aprovar la modificació de la Llei, ara en tràmit parlamentari, que 
donarà cobertura a noves necessitats detectades des que va 
entrar en vigor el 2008 

  
El Govern ha aprovat un decret llei que amplia fins a l’1 de gener de 2017 el 
termini perquè els tècnics i professionals que desenvolupen activitats físiques i 
esportives adaptin les seves titulacions a la Llei de l’exercici de les professions 
de l’esport. L’objectiu és facilitar el procés de regularització d’aquests 
col·lectius, davant les dificultats detectades per tècnics i entitats per adaptar-
se a la legislació vigent. A més, permetrà disposar de més temps per tramitar i 
aprovar la modificació de la Llei, actualment en tràmit parlamentari, que 
permetrà donar cobertura legal a noves necessitats detectades des de 
l’entrada en vigor de la norma. 
 
La Llei de l’exercici de les professions de l’esport, aprovada el 2008 per 
unanimitat al Parlament de Catalunya, establia un procediment per habilitar els 
professionals sense titulació oficial i reglada que poguessin acreditar la seva 
experiència en el sector. El Govern va ampliar fins a l’1 de gener de 2013 el 
termini per començar a aplicar el règim sancionador, a través de la disposició 
addicional tercera de la Llei de simplificació i millorament de la regulació 
normativa, una de les anomenades lleis òmnibus del Govern. Posteriorment, 
davant les dificultats detectades, el Govern va acordar prorrogar el termini fins 
a l’1 de gener de 2015. 
 
Amb l’objectiu de donar resposta a les dificultats detectades i de regularitzar 
les noves situacions que no estan recollides a la legislació vigent, el Consell 
Executiu va aprovar el 14 de gener, a proposta del conseller de la Presidència, 
el Projecte de llei de modificació la Llei de l’exercici de les professions de 
l’esport. Ara, tenint en compte la proximitat de l’entrada en vigor del règim 
sancionador i el fet que la iniciativa continua en tramitació parlamentària, el 
Govern ha aprovat un decret llei que modifica la disposició addicional tercera 
de la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa que amplia el 
termini fins a l’1 de gener de 2017. L’Executiu considera necessària i urgent la 
mesura, amb l’objectiu de garantir un període més ampli perquè els 
professionals puguin adaptar i regularitzar la seva situació i evitar, així, que 
siguin objecte de sancions que perjudicarien el sector.  
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Altres acords del Govern 
 
Aprovada la venda de la Casa Burés per 18,8 milions d’euros 
 
El Consell Executiu ha autoritzat la venda de l’immoble modernista casa Burés 
per un import de 18.785.437,20 milions d’euros. Situat al número 18 del carrer 
de Girona de Barcelona, al xamfrà amb el número 30-32del carrer d’Ausiàs 
Marc, ha estat adquirit per la societat mercantil Trinder Promociones, SL, 
Societat Unipersonal, del grup britànic Europa Capital. L’edifici té una 
superfície de 8.900 metres quadrats. 
 
L’operació s’emmarca en el Pla de racionalització i optimització d’espais 
dissenyat pel Govern amb l’objectiu d’aconseguir una gestió més eficient dels 
immobles per reduir costos i generar ingressos extraordinaris destinats a 
reduir dèficit, i equilibrar i sanejar les finances públiques. En aquest sentit, part 
dels recursos obtinguts es destinaran a eixugar deute, gràcies a la 
cancel·lació dels censos amb els quals es troben gravats els immobles. En 
concret, la Casa Burés tenia un cens de 6 milions d’euros.  
 
Des del 2012, la Generalitat ha venut 38 immobles, a través de subhasta 
pública o venda directa, per un import de 596,4 milions d’euros. En concret, 
aquest 2014, el Govern ja ha tancat 17 operacions de venda per un import de 
266.612.529,42 euros. A més, en queden 3 de pendents de formalitzar amb 
l’Ajuntament de Barcelona per un global de 45 milions d’euros.  
 
 
Convocatòria d’ajuts de 8 milions d’euros per fomentar les fusions i 
concentracions de cooperatives agràries 
 

El Consell Executiu ha aprovat destinar 8 milions d’euros per a la convocatòria 
d’ajuts de 2015 que fomenta la concentració, la intercooperació i la 
modernització de les cooperatives agràries i d’altres entitats associatives 
agràries. L’objectiu de la mesura és contribuir a impulsar les fusions i 
concentracions de cooperatives, una de les prioritats del Govern en aquesta 
matèria. La línia d’ajuts permetrà optimitzar i adequar les estructures de les 
cooperatives que s’hi acullin a les necessitats dels socis productors i a les 
exigències dels mercats als quals destinen els productes, cosa que permetrà 
mantenir i crear nous llocs de treball. En concret, la convocatòria fomenta 
l'adaptació de les entitats als canvis dels mercats, a les normes comercials 
dels nous mercats on es destinen els productes.  
 
La mesura va en la línia del Pla Marc del Cooperativisme, que impulsen 
conjuntament el Govern i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 
(FCAC). Aquest instrument, al costat dels mecanismes financers adients, 
servirà per impulsar la modernització i concentració de les cooperatives 
agràries a Catalunya. 
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Subvenció d’1 milió d’euros a Creu Roja Catalunya per a actuacions de 
caràcter sanitari i humanitari 
 
El Consell Executiu ha aprovat autoritzar la concessió d’una subvenció 
d’1.057.965,00 euros a Creu Roja a Catalunya per dur a terme diverses 
actuacions de caràcter sanitari i humanitari. L’objectiu és donar suport a les 
activitats de la seu permanent del Centre per a la Cooperació a la Mediterrània 
i de la Mitja Lluna Roja i, al mateix temps, desenvolupar actuacions en matèria 
de prevenció de la sida. L’ajut s’engloba en la política del Govern d’afavorir les 
iniciatives de les entitats que treballen en la promoció de la salut.  
 
El Centre per a la Cooperació a la Mediterrània i de la Mitja Lluna Roja va ser 
creat l’any 2005 a Barcelona. Es tracta de l’Oficina Permanent de Seguiment 
de la Conferència Mediterrània i és punt de trobada d’intercanvi d’experiències 
internacionals. 
 
 
Aprovada la revisió del Pla especial per a emergències radiològiques a 
Catalunya RADCAT, que s’adapta a la normativa internacional 
 
El Consell Executiu ha aprovat la revisió del Pla especial per a emergències 
radiològiques a Catalunya RADCAT amb l'objectiu d'adaptar-lo a la normativa 
internacional radiològica. S'ha modificat l'anàlisi del risc i els criteris a l'hora 
d'establir els municipis obligats a redactar plans d'actuació municipal (PAM). 
El RADCAT és l'instrument de planificació per afrontar i gestionar les 
incidències i emergències radiològiques que es produeixin al país. El 
document estableix la resposta, l'operativa i els procediments necessaris per 
minimitzar el risc d'una eventual emergència i garantir la seguretat de les 
persones i la protecció dels béns, les infraestructures i el medi ambient. 
 
El Pla preveu les emergències que es puguin originar: 
 

- A l'interior de qualsevol instal·lació radioactiva de Catalunya 
(instal·lacions que treballen amb materials radioactius, amb aparells de 
raigs X o amb acceleradors de partícules). 

 
- Fora d'una instal·lació radioactiva i que involucrin materials radioactius 

(es poden donar fora de qualsevol instal·lació, també no radioactiva). 
 

- En altres instal·lacions nuclears que es trobin a Catalunya, diferents de 
les centrals nuclears, i que tinguin afectació a l'exterior del centre. És el 
cas de la central Vandellós I, en procés de desmantellament.  

 
En total hi ha 45 municipis obligats a elaborar un PAM per risc radiològic a 
Catalunya i 31 als quals es recomana fer-ho. 
 



 

�

����������	�
���������������� �

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

14 

Desestimat el recurs de Repsol contra la sanció per l’abocament d’un 
derivat del petroli a la Pobla de Mafumet  
 
El Consell Executiu ha desestimat el recurs de reposició interposat per Repsol 
Petróleo, SA contra la sanció de 500.000 euros que el Govern va imposar a 
l’empresa per un abocament accidental de 5.700 tones de nafta a la planta de 
la Pobla de Mafumet. L’abocament es va registrar en una canonada soterrada 
de la planta de Repsol en aquest municipi del Tarragonès i va afectar els 
aqüífers de la zona. L’objectiu de la sanció és poder restituir el medi en les 
condicions prèvies al vessament. L’acord exhaureix la via administrativa. Es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos. 
 
 
Autorització a Avançsa per assumir les participacions empresarials de 
l’ICAEN  

El Consell Executiu ha autoritzat la cessió de totes les participacions 
empresarials de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a l’empresa pública 
Avançsa, adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació. La mesura consolida 
Avançsa com a instrument de la Generalitat per a la intervenció i la presa de 
decisions empresarials, i també permet racionalitzar la gestió de les 
participacions afectades. Avançsa se subrogarà en la posició jurídica de 
l’ICAEN en cadascuna de les entitats participades. 
 
A més, amb aquesta decisió l’Executiu continua avançant en el procés de 
racionalització, reducció i simplificació del sector públic de la Generalitat. La 
cessió afecta les participacions que l’ICAEN té a les empreses Tractament 
Metropolità de Fangs, Sirusa, Bilbao Gas Hub, Petrocat i Termosolar Borges. 
 
 
Ampliat fins al 2016 el programa Catalunya Emprèn  
 
El Consell Executiu ha aprovat ampliar fins al 2016 el programa Catalunya 
Emprèn, iniciat el 2012 per fomentar l’esperit emprenedor i promoure la cultura 
d’empresa a Catalunya i ajudar a la creació d’empreses i a la generació de 
llocs de treball. En aquesta nova etapa s’implementaran línies estratègiques 
per fomentar la recuperació econòmica del país i la creació d’ocupació. També 
s’han previst actuacions per accentuar el procés de creixement internacional, 
com el Programa Esprint per accelerar el creixement d’empreses amb visió 
internacional.  
 
Des que es va posar en marxa, el Catalunya Emprèn ha consolidat una xarxa 
territorial de 89 centres per atendre els emprenedors i ha posat en marxa 
programes de suport a l’emprenedoria social i cooperativa i a les empreses 
emergents. S’ha ofert tutoria qualificada a 120 empreses amb un alt potencial 
de creixement. 
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Pròrroga de la prestació de determinats serveis sanitaris  
 
El Consell Executiu ha aprovat el decret que prorroga determinades 
autoritzacions, convenis o contractes administratius vinculats a la prestació de 
serveis sanitaris com a màxim fins al 31 de desembre de 2015. L’objectiu és 
garantir la prestació d’aquests serveis sanitaris mentre no s’acaba la revisió i 
reordenació d’una part de les autoritzacions, convenis i contractes que estan 
prorrogats fins a 31 de desembre de 2014.  
 
El Decret 118/2014 regula els encàrrecs de gestió dels serveis públics que 
s’han d’establir entre els centres dels sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya (SISCAT) i el Servei Català de la Salut (CatSalut) així 
com els sistemes de contraprestació per la gestió d'aquests serveis públics. El 
decret promou un nou sistema de contractació i contraprestació dels serveis 
que prioritza els resultats clínics i de salut en el nivell més adequat de 
resolució i amb la millor accessibilitat. 
 
 


