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Introducció 
 
Aquest document recull les principals actuacions dutes a terme pel Govern de la Generalitat 

durant el segon semestre de l’any 2014, en el marc del compliment del Pla de Govern i de l’Acord 

de Legislatura. 

Aquestes actuacions s’emmarquen en les quatre línies d’actuació establertes pel president Mas 

durant el seu discurs d’investidura i que han definit el programa de govern durant aquesta 

legislatura: recuperació econòmica i creació d’ocupació; sostenibilitat de les finances públiques i la 

cohesió social; regeneració democràtica, transparència i reforma de l’Administració; transició 

nacional, exercici del dret a decidir i defensa de l’autogovern. 

Pel que fa al primer objectiu, per primera vegada en els darrers anys els indicadors econòmics 

posen de manifest un canvi de tendència tant pel que fa a la creació de l’ocupació com en la 

reactivació de l’economia.  

En aquest sentit, les polítiques adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació han 

estat centrades en el suport a les empreses, la reindustrialització, la internacionalització, la 

captació d’inversió estrangera, així com l’impuls a la recerca i la innovació en l’àmbit productiu. 

Pel que fa a les mesures adreçades a la sostenibilitat de les finances públiques i la cohesió social, 

tot i les dificultats financeres de la Generalitat, agreujades per les imposicions d’acompliment del 

dèficit i de restricció fiscal, el Govern ha mantingut el nivell de despesa pública, amb especial 

rellevància al pes de les polítiques socials en els pressupostos públics. 

Les polítiques socials han estat adreçades a pal·liar els efectes de la crisi econòmica en aquells 

col·lectius més vulnerables de la nostra societat. El manteniment de les ajudes a la dependència, 

l’increment de la partida destinada a la renda mínima d’inserció, l’augment dels ajuts socials a 

l’habitatge i el decret de pobresa energètica, entre d’altres, han estat algunes de les mesures més 

significatives adoptades pel Govern per lluitar contra la pobresa durant el 2014. 

El tercer gran eix de l’obra de Govern té a veure amb totes les actuacions dutes a terme per a la 

millora de la transparència, la regeneració democràtica i la reforma de  l’Administració pública. Tal 

com es va fer públic el mes de juliol passat, l’organització Transparència Internacional ha atorgat a 

Catalunya la màxima puntuació en el rànquing de transparència que realitza cada dos anys.  

Aquest resultat ha estat possible gràcies a les actuacions que s’han dut a terme al llarg d’aquesta 

legislatura, i molt especialment, amb la posada en marxa del Portal de la Transparència, que ha 

suposat un salt qualitatiu en l’accés a la informació pública i la transparència de l’Administració de 

la Generalitat. Especialment notable és la dedicació que el Portal destina a la informació sobre tots 

els aspectes directament relacionats amb la contractació pública de la Generalitat, d’acord amb 

els criteris establerts per les directives comunitàries. 
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El Govern també ha aprovat en el darrer consell executiu de l’any la creació de la Comissió 

Interdepartamental de Transparència, que tindrà l’encàrrec de desplegar la recentment aprovada 

Llei de transparència dins l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

En l’àmbit de la reforma de l’Administració, destaca l’aprovació del Projecte de llei de simplificació 

de l'activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya. La norma redueix 

els tràmits, incrementa la transparència i la simplicitat dels procediments i elimina el temps 

d'espera per iniciar l'activitat, que serà possible en només 48 hores. 

Finalment, en l’eix de la transició nacional, exercici del dret a decidir, la cultura i la projecció 

exterior, la fita més rellevant assolida durant el segon semestre del 2014 ha estat la convocatòria i 

la celebració de la jornada participativa del 9 de novembre.  

Aquesta fita va ser possible després d’un seguit d’actuacions dutes a terme pel Govern, el 

Parlament i les entitats de la societat civil per tal de defensar el dret dels ciutadans de Catalunya a 

expressar-se lliurement sobre el seu futur polític. 
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MESURES PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ 

 

Com ara fa sis mesos, els indicadors macroeconòmics segueixen mostrant una lleugera 
recuperació, que permet seguir tenint confiança en el comportament de l’economia catalana i la 
seva evolució. Catalunya tanca el 2014 amb un canvi de tendència pel que fa a la creació 
d’ocupació i els indicadors de futur permeten tenir confiança en la recuperació. 

 

En l’àmbit de l’ocupació 

Catalunya enceta el 2015 amb menys atur que el 2014, s’han deixat de destruir llocs de feina i 
ja es crea ocupació neta, amb un predomini proporcional dels contractes indefinits: 

 El 2014 és el segon any consecutiu que es completa amb menys persones aturades que al 
seu inici. L’atur disminueix per 18è mes consecutiu. 

 Durant l'any 2014, la xifra de contractes laborals formalitzats a Catalunya s’ha incrementat 
un 13%: destaca l’augment més intens en el cas de la contractació indefinida (+22%) que en 
el de la temporal (+12%). 

 Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, el 2014 tanca amb 83.744 persones afiliades 
més (+2,9%). Un de cada cinc nous afiliats a l’Estat és de Catalunya. 

Amb tot, les taxes d’atur segueixen sent elevades i cal seguir impulsant iniciatives destinades a 
crear ocupació: 

 El Govern ha aprovat el Projecte de llei d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) per modernitzar el marc legal que ha de permetre frenar l’atur i crear llocs de treball. 
L'objectiu de la llei és modernitzar el sistema d'ocupació de Catalunya i el SOC, perquè els 
serveis oferts a les persones en atur i a les empreses siguin el màxim d'eficaços i eficients 
davant l'augment, cronificació i massificació de l'atur dels últims anys. S’està ultimant la nova 
estructuració del SOC, que es preveu que es pugui dur a terme el primer trimestre del 2015. 

 S’ha iniciat el desplegament del pla de Garantia Juvenil, un programa europeu  que compta 
amb un pressupost total de 240 milions d’euros per als propers 7 anys. El SOC ha aprovat el 
document de Bases per a l’estratègia de la Garantia Juvenil a Catalunya i ha impulsat les 
primeres accions:  

o Creació de la Xarxa d’impulsors de la Garantia Juvenil, una xarxa territorial propera 
als joves que impulsi el desenvolupament del programa, amb un pressupost de 2,43 
milions d’euros. 

o Preparació d’accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la 
informació i la comunicació del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, 
amb un pressupost de 4,5 milions d’euros i una previsió de 5.000 joves beneficiaris. 

o S’ha renovat el programa 'Joves per l'Ocupació' amb 15 milions d'euros que 
beneficiaran 2.600 aturats de 16 a 24 anys. Aquest programa combina accions 
d'orientació, tutorització i seguiment individualitzat amb formació i adquisició 
d'experiència professional en empreses.  
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 El SOC ha impulsat el programa Inserjoves 2014 per atendre els joves menors de 30 anys que 
no són destinataris de la Garantia Juvenil, amb un pressupost de 50 milions d’euros per a una 
previsió de 100.000 persones beneficiàries. 

 El Govern ha destinat 4 milions d'euros a una nova edició de 'Forma i Insereix' i preveu 
beneficiar prop de 2.000 persones en situació d'atur. El programa, que augmenta la seva 
dotació en 1 milió d’euros respecte al 2013, segueix prioritzant persones menors de 30 anys, 
amb dificultats d'inserció o que hagin exhaurit totes les prestacions. 

 El SOC ha fet la convocatòria de l’oferta de formació per a treballadors prioritàriament en 
situació d’atur per l’any 2014. El pressupost és de 45,7 milions d’euros i més de 22.000 
persones beneficiàries. 

 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha destinat més de 26 milions d'euros al programa 
"Treball als Barris". S’ha atès 12.940 persones i fet més de 2.200 contractes de treball.  

 El Govern ha destinat 7,25 milions d’euros per implementar programes de suport al 
desenvolupament local. El pressupost va destinat a les convocatòries del Projecte "Treball a 
les 7 comarques"; el Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local, i el Programa de 
suport i acompanyament a la planificació estratègica.  

 S’ha prorrogat la contractació dels 110 orientadors laborals de les oficines de treball amb 
l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones en atur mitjançant els serveis d’informació i 
orientació laborals.  

 El Govern consolida i reforça el programa d’ocupació per als col·lectius més desafavorits i 
amb més risc d’exclusió social: 

o El 2014 s’han recuperat els programes d’itineraris d’inserció per a persones 
destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció. S’han destinat 3,5 milions d’euros per 
orientar i acompanyar en la inserció laboral d’aquestes persones. S’han adjudicat 3.300 
places a corporacions locals i entitats sense ànim de lucre, i es preveu que es podrà 
donar cobertura a unes 4.500 persones. En aquesta mateixa línia, s’han recuperat també 
les subvencions per a la contractació de persones destinatàries de la Renda Mínima 
d’Inserció en l’empresa ordinària, amb un pressupost de 500.000 euros. 

o S’han destinat 73 milions d’euros a les polítiques actives d’ocupació de les persones 
discapacitades, per garantir els imports de l’any anterior, malgrat la disminució en 
l’aportació de l’Estat. El finançament de l’Estat per a l’execució d’aquests programes ha 
minvat un 25% respecte a l’any anterior, dels 44,3 milions d’euros de 2013 als  33,5 de 
2014. Per primer cop el Govern de Catalunya ha  aportat més finançament que l’Estat, 
que és qui té la competència de finançament d’aquestes polítiques. El sistema de 
polítiques actives d’ocupació dels centres especials de treball dóna cobertura a 13.690 
treballadors amb discapacitat en 209 centres especials de treball. Al llarg de tot el 
període de durada de la crisi econòmica s’han mantingut els llocs de treball 
subvencionats. 

o S’han destinat 3,5 milions d’euros a ajuts per a la contractació de persones en risc 
d’exclusió i de tècnics de suport en les empreses d’inserció. S’han contractat 905 
persones amb especials dificultats i 66 tècnics de suport.  

 S’ha aprovat el nou Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020. Amb 
aquesta estratègia es vol impulsar una gestió de la prevenció de riscos laborals efectiva i 
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eficient i així millorar, a més, la productivitat i la competitivitat de les empreses i la qualitat de 
vida dels treballadors. 

 La Generalitat ha creat el portal MonCat per facilitar als ciutadans les seves decisions 
migratòries (www.moncat.gencat.cat). Aquesta iniciativa és pionera a nivell europeu, facilita a 
les empreses la captació de treballadors que tenen experiència laboral a l’estranger, o que s’hi 
han format, i que retornen o volen retornar a Catalunya. També es dóna suport als 
treballadors estrangers extracomunitaris, que volen endegar una activitat per compte propi a 
Catalunya. 

 S’han modificat els estatuts del Tribunal Laboral de Catalunya per tal d’adequar el seu 
funcionament a la realitat empresarial i sindical de Catalunya i afavorir el servei a empreses i 
treballadors de la totalitat del territori, per això s’acorda la incorporació de FEPIME i PIMEC 
com a membres del seu Patronat. 

 

En l’àmbit de la formació professional 

Entre els cursos 2007-2008 i 2014-2015 s’ha incrementat el nombre de persones matriculades 
en formació professional en més d’un 78%, i s’arriba així als estàndards europeus (60% dels 
alumnes estudien batxillerat, i el 40% formació professional). 

 El Govern ha aprovat el Projecte de llei de la formació professional, ara en tramitació al 
Parlament. El text regula la formació professional al llarg de la vida i integra, per primera 
vegada, el conjunt d'actuacions, serveis i programes de formació i qualificació professional. 
Crea el sistema de formació i qualificació professional de Catalunya, estableix la integració de 
la formació professional educativa i la formació professional laboral; integra l'empresa en la 
formació professional; articula la governança del sistema; organitza els centres de formació 
en una xarxa coordinada i crea centres de formació professional integrada i defineix el catàleg 
de serveis. 

 El Govern ha continuat amb la promoció de la formació professional dual, iniciada fa dos 
anys, mitjançant convenis de col·laboració amb empreses i institucions. A l’inici del curs 
escolar, participaven en la formació professional dual 3.718 alumnes, 122 centres i 645 
empreses. El 40% dels alumnes que finalitzen la formació segueixen a l’empresa. 

 El Govern ha creat el Centre de Formació Professional d’Automoció a Martorell. El nou 
centre impulsarà el model de formació professional integrat del sector i iniciarà la seva 
activitat el 2015. 

 S’ha activat la pàgina web que per primer cop reuneix les diferents ofertes de formació 
professional de Catalunya (www.gencat.cat/fp). El nou espai web dóna així resposta a una de 
les previsions del Projecte de llei de formació professional. S'unifica d'aquesta manera l'oferta 
de formació professional inicial, ocupacional i contínua dels departaments d'Ensenyament i 
d'Empresa i Ocupació.      

 S’han iniciat els  Programes de promoció professional per formar joves majors de 16 anys 
en ESO i formació professionalitzadora. Els alumnes podran graduar-se en ESO i obtenir un 
certificat professional. 

 

 

http://www.moncat.gencat.cat/
http://www.gencat.cat/fp
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Suport a l’activitat econòmica 

Durant els primers 10 mesos de 2014, i segons el FDI Markets, del grup Financial Times, 
Catalunya ha estat la primera regió d’Europa continental en atracció d’inversions per a creació 
de llocs de treball. Segons aquesta font, Catalunya ha atret 70 projectes d’inversió estrangera en 
el que portem d’any. Aquests projectes, anunciats per les pròpies empreses multinacionals, han 
suposat una inversió de 1.278,7 milions de dòlars i la creació de 4.066 llocs de treball. 

 El Govern ha aprovat el Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa per 
facilitar la reactivació empresarial i econòmica a Catalunya. És un canvi de model de relació 
entre les empreses i l’Administració que facilita l’activitat econòmica, atorga confiança a les 
empreses i redueix les barreres administratives. La norma redueix els tràmits, incrementa la 
transparència i la simplicitat dels procediments i elimina el temps d'espera per iniciar 
l'activitat, que serà possible en només 48 hores. 

A 30 de novembre de 2014, l’Institut Català de Finances ha facilitat l’accés al finançament 
mitjançant préstecs i avals a 1.497 empreses per un import global de 640,8 milions d’euros, 
un 9% més que en el mateix període de 2013 i, amb el tancament definitiu del 2014, es 
superaran els 700 milions d’euros. 

A més, en els nou primers mesos de l’any, AVALIS ha avalat  827 operacions de crèdit a 504 
pimes i autònoms per un import de 91 milions d’euros, un 65% més en nombre d'avals 
respecte al mateix període de 2013 i del 60% pel que fa a l'import avalat. Aquest volum de 
finançament ha permès durant els tres trimestres de l'any la creació i/o manteniment de 
19.433 llocs de treball. 

Pel que fa a projectes concrets, en aquest segon semestre, l’ICF s’ha implicat en el nou 
Programa 'Indústria del Coneixement', en el qual participa amb una línia de préstecs dotada 
amb 10 milions d’euros per als propers cinc anys; ha posat en marxa una línia de préstecs per 
rehabilitar i renovar els establiments hotelers de Catalunya; ha participat en la primera 
emissió de bons d'una pime catalana al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF), amb una 
inversió de 2,1 milions d’euros; i ha participat, mitjançant el fons BCN Emprèn -gestionat per 
l’ICF, Caixa Capital Risc i Ferrer- en la inversió d’1,7 milions d’euros a l’empresa catalana 
Genmedica Therapeutics, especialitzada en la recerca i el desenvolupament de tractaments 
per a la diabetis. A més, conjuntament amb Avalis ha establert mesures de suport financer al 
sector agrari afectat pel veto rus a l'entrada de productes alimentaris i per les pedregades 
de l'estiu.  

De la seva banda, Avalis ha acordat dues línies de finançament per a pimes i autònoms amb 
el Banc Sabadell i el Banc Santander de, respectivament, 90 i 35 milions d’euros. 

 El Govern ha aprovat l'Estratègia SmartCAT, que pretén convertir Catalunya en una Smart 
Region de referència internacional. En el marc d'aquesta Estratègia, 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, que impulsi el 
creixement econòmic i que promogui una societat més intel·ligent, sostenible i integradora. 

 S’ha atorgat un import total d’ajut d´1 milió d’euros a 49 projectes subvencionats en política 
de clústers. La inversió generada d’aquests projectes suposen 2,3 milions d’euros. 

 El Parlament aprova la nova Llei de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i 
els productes, impulsada pel Govern. La norma adapta el marc jurídic català a la directiva de 
Serveis de la UE i introdueix noves mesures de simplificació administrativa. El model 
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d'organismes de control passa de l'autorització a la declaració responsable, que serà també el 
tràmit necessari per a la inscripció al registre de noves instal·lacions tècniques. 

 

Les exportacions catalanes creixen un 1,4% a l'octubre en termes interanuals. Aquest ha estat el 
mes d’octubre en què s’han registrat més exportacions catalanes de tota la sèrie històrica.  

Entre gener i octubre les exportacions han crescut un 2,2% i han arribat als 50.394 milions 
d’euros, tot mantenint-se en xifres de rècord històric i amb un creixement superior al de la zona 
euro. 

 S’han realitzat 85 missions internacionals l’any 2014, amb 705 empreses participants. 

 S’ha posat en marxa el Pla Esprint, un nou programa d'acceleració d’empreses emergents 
(start-ups) que volen obrir nous mercats. El programa, de 8 mesos de durada, que té per 
objectiu oferir acompanyament permanent a 20 start-ups cada any per tal que 
s’internacionalitzin i incrementin la seva facturació. Les empreses treballaran amb la xarxa de 
34 oficines comercials de la Generalitat al món i seguiran programes de capacitació en 
finançament, comercialització i direcció estratègica. 

 El Govern ha aprovat la continuïtat del programa Catalunya Emprèn fins al 2016. Es prorroga 
la vigència del programa, iniciat l’any 2012, per implementar noves línies estratègiques 
d’impuls a l’emprenedoria. Des de l’inici, el programa Catalunya Emprèn ha consolidat una 
xarxa territorial de 89 centres per a l’atenció als emprenedors i ha posat en marxa programes 
de suport a l’emprenedoria social i cooperativa i a les empreses emergents. 

 S’ha executat la primera edició del Programa marc Aracoop i s’ha publicat la convocatòria de 
la seva segona edició. Amb el programa Aracoop, que ha comptat amb la col·laboració de 80 
entitats i institucions, s’han iniciat prop de 200 nous projectes empresarials, 150 empreses 
han rebut assessorament al creixement i la viabilitat, 110 persones directives han realitzat 
formació especialitzada, i més de 3.000 estudiants han realitzat accions de coneixement i 
aprenentatge en economia social i cooperativa.  

 Neix el Clúster de l'Hàbitat de Catalunya, amb el suport del Govern i liderat per 23 
empreses, amb l'objectiu d'impulsar la competitivitat del sector de l’habitatge. D’entre les 
empreses catalanes que integren el nou clúster, destaquen: Arquima, Cosmic, Estiluz, HP, 
Crevin, Ros, Kibuc, 30 M2, Grassoler, Estellé Parquet, Madersenia, Vertisol, Sonpura i Elisava 
(Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona).      

 El Govern mobilitza una inversió de 10 milions d'euros en projectes d'R+D d'empreses 
catalanes. A través del programa Nuclis d’Innovació Tecnològica d’ACCIÓ, s’han destinat 4,2 
milions d’euros per fomentar la creació de projectes de desenvolupament tecnològic i 
innovació. Se n’han beneficiat 41 projectes alineats amb l’estratègia RIS3CAT, que es 
desenvoluparan durant 2 anys per part de consorcis d’empreses locals i d’àmbit internacional, 
centres tecnològics i de recerca. Des que es va posar en marxa aquest programa, el 2007, el 
Govern ha destinat 76 milions d’euros per impulsar 217 projectes d’innovació, que han 
mobilitzat una inversió de més de 183 milions d’euros. 

 El Programa de reindustrialització del Govern ha permès mantenir l’activitat d’algunes 
empreses en risc: el 2014 s’han adjudicat 76 unitats productives, que ha permès mantenir 
2.318 llocs de treball. 
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 PRODECA ha donat suport, durant l’any 2014, a la promoció comercial internacional de 934 
empreses agroalimentàries i s’han atès 81 consultes d’empreses catalanes sobre comerç 
exterior agroalimentari. L’últim semestre de 2014, Prodeca ha posat en marxa la newsletter 
en anglès F&B Export.cat, dedicat al comerç internacional d’alimentació i begudes, que 
compta amb 5.670 subscriptors. 

 

En l’àmbit del comerç i el consum 

La millora del consum durant el 2014 ha quedat reflectida en les vendes del comerç al detall, 
que en el balanç dels onze primers mesos de l’any han augmentat interanualment un 1,6%. A 
tot l’Estat l’increment ha estat d’un 0,5%, fet que reforça el model català de comerç. 

 Defensa del model català de comerç. El Govern, juntament amb representants de les 
principals associacions de comerciants, sindicats, entitats municipalistes i altres operadors del 
sector del comerç, han lliurat al Parlament la “Declaració del Comerç Català en defensa del 
Model propi del País”. 

 S’ha aprovat el decret llei en virtut del qual es reforça el criteri d’implantació dels 
establiments comercials a la trama urbana dels municipis. Es suprimeix definitivament 
l’excepció que preveia implantar-los a la perifèria per contigüitat.  

 També s’ha aprovat el decret sobre l’activitat artesanal. 

 S’ha reforçat accions formatives adreçades a 130 pimes del sector del comerç. A més, s’ha 
atorgat incentius per a la construcció de la botiga en línia a 229 empreses per un import total 
de gairebé 530.000 euros i s’ha posat en marxa la botiga en línia d’Artesania de Catalunya.  

 

En l’àmbit del turisme 

La despesa total dels turistes estrangers acumulada a Catalunya entre gener i novembre ha 
registrat un rècord històric i en onze mesos s’ha superat la xifra assolida en tot l’any 2013. La 
despesa s’ha incrementat un 6,4% respecte al mateix període de 2013. 

Fins al novembre, Catalunya havia rebut pràcticament 16 milions de turistes estrangers, més 
que en tot l’any 2013. 

 El Govern ha destinat 4 milions d'euros, procedents de la taxa turística, per contribuir a la 
renovació de la planta hotelera de Catalunya. A través d'una línia de préstecs es preveuen 
mobilitzar entre 40 i 50 milions d'euros d'inversió en la rehabilitació de la planta hotelera 
catalana amb la consegüent millora de la competitivitat del sector, tal com estableix el Pla 
estratègic de Turisme de Catalunya.  

 S’han atorgat 6,5 milions d’euros en ajuts per al desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme a ens locals, amb la concessió de 17 ajuts a ajuntaments i consells 
comarcals i que suposen en total una inversió de més de 17 milions d’euros. 

 El Govern i "la Caixa" han signat un acord per a la gestió del sòl on s'ubicaran els Complexos 
Turístics Integrats (CTI) dins de l'àmbit del CRT de Vila-Seca i Salou. Amb aquest acord, el 
Govern reforça el seu control sobre el projecte de desenvolupament dels CTI, al qual opten 
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quatre empreses o grups d’empreses, que ja han superat la primera fase del concurs de 
llicències de casino.  

 En el marc de la Campanya de regularització d’habitatges d’ús turístic i apartaments 
turístics: s’han fet, fins al 30 de novembre de 2014, 6.035 activitats inspectores, i s’han 
regularitzat 38.424 habitatges d’ús turístic i 223 establiments d’apartaments turístics, fet que 
suposa una regularització global de 238.092 places d’allotjament turístic. 

 Ports de la Generalitat tanca una temporada de creuers excel·lent: Palamós incrementa el 
passatge un 29%, Roses multiplica per quatre el nombre de viatgers i Sant Carles de la Ràpita 
s’ha estrenat enguany com a port de creuers. En total, amb 50 escales i 43.000 passatgers.  

 

En l’àmbit de la recerca i la innovació 

En la darrera concessió d’ajuts de l’European Reserach Council (ERC), del mes de desembre 
2014, Catalunya ha obtingut 8 Starting Grants (el 40% de les concessions a tot l’estat), que 
s’afegeixen a les concessions atorgades fins al moment. En total, 146 concessions.  

Amb 19,6 ajuts per milió d’habitants, Catalunya segueix sent el segon país de la UE en ajuts de 
l’ERC per població. 

Entre les mesures adoptades durant el 2n semestre del 2014 destaquen: 

 El tancament econòmic provisional a finals del 2014 del 7è Programa Marc de la UE situa la 
captació de recursos per part de Catalunya en 954 milions d’euros, que al final del procés de 
tancament se situaran sobre els 1.000 milions d’euros. Són 732,5 milions d’euros més que 
l’anterior programa marc. 

 Catalunya serà un dels 6 centres operatius europeus del projecte guanyador del nou KIC en 
Salut (Comunitat de Coneixement i Innovació), impulsat per l’Institut Europeu d’Innovació i 
Tecnologia. Té com a objectiu augmentar la competitivitat de la indústria europea, millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans europeus i assegurar la sostenibilitat del sistema sanitari. El 
projecte compta amb un pressupost inicial de 4 milions d’euros per impulsar el primer any, 
amb un pressupost destinat per part de la UE total calculat per als propers 7 anys de 500 
milions d’euros, i un pressupost total de 2.100 milions d’euros si hi afegim la inversió privada. 

 Segueix avançant el programa d’aliances estratègiques en recerca entre el triangle 
Catalunya-Israel-EUA (Massachusetts i Califòrnia). L’aliança científica TWINS amb Israel ha 
començat a prendre forma amb el programa Joint Symposia (SymIL) i permetrà la realització 
de 10 conferències científiques entre investigadors i centres de recerca de Catalunya i 
d’Israel. La primera conferència bilateral, impulsada pel Centre de Regulació Genòmica tindrà 
lloc a Israel el 18 de gener. 

 S’ha creat el Programa Indústria del Coneixement, que preveu la mobilització d’uns 30 
milions d’euros en els propers 5 anys per afavorir el desenvolupament de noves empreses de 
base científica (des de la fase inicial del prototip fins a introduir-lo al mercat). Està destinat a 
empreses derivades (spin offs) sorgides d'universitats i centres de recerca i acompanyarà els 
projectes amb recursos, instruments financers i formació. 

 El Programa de doctorats industrials segueix endavant amb les seves convocatòries. Aquest 
2014 s’han resolt ja 2 de les 3 convocatòries previstes, que situaran al voltant dels 150 els 
investigadors que per primera vegada desenvoluparan el seu projecte en un entorn industrial 
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i empresarial, en el qual el sector privat hi destina 7,4 milions d’euros i el sector públic 4,3 
milions d’euros. 

 El Govern destina 10 milions d'euros a impulsar l'activitat dels 6 Centres Tecnològics 
Avançats de Catalunya. Es dóna 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. Aquests centres, que compten amb més de 700 
treballadors, el 2013 van treballar amb prop de 2.000 empreses i van generar uns ingressos 
de 50,6 milions d'euros. 

 Suport decidit als grups de recerca. S’ha resolt la convocatòria ‘Grups de Recerca’. Un 
programa impulsat per dinamitzar l’estructuració competitiva de la recerca i assegurar-ne el 
finançament: s’han reconegut 1.652 grups de recerca, que representa 354 grups més que en 
l’anterior convocatòria, del 2009. El pressupost total de la convocatòria és de 21,6 milions 
d’euros, a executar en tres anys. 

 L’impuls decisiu al model català d’atracció i de retenció de talent.  

o S’ha resolt la primera convocatòria de 75 places dins el Programa Serra Húnter de 
captació i retenció de talent. S’hi van presentar 428 candidats, el 51% dels quals de 
nacionalitat estrangera. 

o S’han complert 13 anys del Programa ICREA, que ha permès incorporar vora 250 
investigadors de gran talent al nostre sistema d’universitats i recerca. Aquests 
investigadors ICREA representen l’1% de la comunitat científica catalana i reben el 44% 
dels ajuts de l’European Research Council (ERC) de Catalunya. Cada investigador 
ICREA capta una mitjana d’1M€ en fons competitiu i crea 7 llocs de treball relacionats 
amb la recerca. 

 L’activitat internacional de l’IRTA ha permès fer de la recerca agroalimentària del Govern 
un dels seus pilars en el procés d’internacionalització. Aquest any l’IRTA ha assolit màxims 
històrics: 207 activitats internacionals en 33 països, que suposen el 34% del total de recursos 
econòmics de l’IRTA, junt amb la participació en més de 50 projectes europeus d’R+D+I.  

 

En l’àmbit de les infraestructures, la mobilitat i la sostenibilitat 

El Port de Barcelona és el tercer port europeu en productivitat. És el primer cop que un port del 
sud d’Europa se situa entre els tres primers d’Europa en productivitat. 

Entre el gener i el novembre de 2014 s’ha incrementat un 10% el nombre de contenidors 
vehiculats pel port de Barcelona respecte al mateix període de l’any anterior, i supera 
lleugerament el total registrat el 2013. 

Entre gener i novembre l'Aeroport de Barcelona-El Prat ha superat els 35 milions de passatgers, 
amb un increment del 6,8% respecte al mateix període del 2013, 1,9 punts més que l’aeroport 
de Barajas.  

 

 El Govern ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per garantir el finançament del sistema de transport públic.  

 S’ha adjudicat el projecte de nou títol de transport integrat, la T-Mobilitat, un títol únic que 
substituirà totes les targetes de transport públic vigents avui a l'àrea de Barcelona, en una 
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primera etapa, i, en uns anys, a tot Catalunya. Oferirà a l'usuari avantatges inèdits, com ara 
descomptes automàtics en funció de l'ús o la possibilitat de pagar totes les despeses de 
transport públic en una sola factura a final de mes. 

 Actuacions diverses en l’àmbit del transport públic: 

o A partir de l’1 de gener, s’han integrat tarifàriament les comarques d’Osona, el 
Berguedà i el Ripollès. 

o Millores de servei a les Terres de l’Ebre: nou servei de bus exprés.cat de les Terres de 
l'Ebre, nou abonament T-10/120 i noves expedicions a Barcelona. 

o Nous abonaments T-10 per als trajectes de Lleida amb la Val d'Aran, l'Alt Urgell, i l'Alta 
Ribagorça.  

 S’ha reprès l’L9 i, amb l’objectiu de posar-la en servei el primer trimestre de 2015, ja circula 
el primer tren en proves pel tram de l'L9 a l'Aeroport de Barcelona. Un nou tram que 
abastarà 20 quilòmetres i comptarà amb 15 estacions fins a la T-1 de l’aeroport, amb una 
previsió de 23 milions de viatgers anuals.  

 S’ha presentat el pla d’actuacions pel corredor Sant Cugat-Terrassa-Manresa de la C-16, C-
55 i C-58: el nou sistema tarifari entre Manresa i Terrassa i l’execució d’obres tant a 
l’autopista com a la xarxa viària de l’entorn tenen com a objectiu fer la C-16 més atractiva i 
més accessible a l’usuari, alhora que descongestionar la C-55 i la C-58 i millorar-hi les 
condicions de seguretat.  

 Nous accessos viaris al Port de Barcelona, després de l’acord assolit amb Ministeri de 
Foment. 

 El Govern ha aprovat el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire en 40 
municipis de l’àmbit metropolità de Barcelona, que permetrà reduir les emissions d’òxids 
de nitrogen i partícules en suspensió en una àrea de 4,3 milions d’habitants. El Pla 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 
també 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.  

 En matèria d’aigua, destaca l’acord entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per potenciar les tarifes socials aplicades a la factura de 
l’aigua. També s’han aprovat els mapes de perillositat i risc d’inundació fluvial i costaner de 
les conques internes de Catalunya i s’han convocat les subvencions de 300.000 euros als 
municipis amb problemes de subministrament d’aigua. 

 A nivell de residus destaca el tancament de l’abocador de Vacamorta a Cruïlles (Baix 
Empordà). A més, s’ha reduït l’import de les fiances de les activitats de gestió de residus amb 
baixa incidència ambiental. 

 

En l’àmbit del món agrari 

El Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) supera el 90% de la seva execució.  

Algunes de les mesures adoptades: 

 Major compromís en el nou PDR 2014-2020 de Catalunya.  
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o Catalunya incrementa la seva aportació al cofinançament del nou PDR, que passa del 
42% al 50%, amb una inversió global de 403 milions d’euros per compensar la retallada 
d'aportació de l'Estat del 74%. L'import total del nou PDR serà de 810,47 milions d’euros 
(50% Generalitat, 43% fons FEADER i 7% Estat). S'estableix la prioritat a les ajudes per als 
plans de millora, la incorporació de joves agricultors, les ajudes a zones desafavorides i 
l'activació del sector forestal i millora de la biodiversitat. El repartiment ha estat 
consensuat amb el sector agroalimentari i forestal.  

o A més, en el marc de l’anterior Programa 2007-2013, executat en un 91,9%, aquest 
2014, la Generalitat ha aprovat 47 expedients d’incorporació de joves agricultors per 
diversificar l'economia en zones rurals, que representen una inversió público-privada 
de més de 6,3 milions d’euros. 

 El Govern ha liderat, conjuntament amb el sector, la resposta davant de la situació 
excepcional que pateix el mercat de la fruita per la crisi de preus i el veto rus. Catalunya ha 
aconseguit una quota elevada de 17.200 tones de fruita per fer front als problemes de mercat 
ocasionats pel veto rus.  

 S’han convocat els ajuts a la gestió immediata de purins que es destinaven a plantes de 
tractament tèrmic per un import de 3,3 milions d’euros, després que la política energètica de 
l’Estat n’hagi compromès la viabilitat. 

 S’ha signat un conveni de col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya per desenvolupar el Pla de concentració, intercooperació i modernització de les 
cooperatives agràries de Catalunya.  

 A nivell d’infraestructures agràries, s’ha presentat el quart motor per optimitzar el Segarra-
Garrigues a través de la vinya en regadiu. S’han iniciat les obres del reg de compensació de 
Peramola i Bassella, a l’Alt Urgell, un regadiu esperat de fa més de 50 anys i que preveu regar 
un total de 555 hectàrees. 

 S’ha ampliat l’oferta formativa de les escoles agràries amb dos nous cicles, un de ramaderia 
i assistència en sanitat animal i un altre de formació de joves del món urbà, que no tenen 
tradició agrària però que hi veuen una oportunitat laboral. 

En l’àmbit legislatiu, fruit dels treballs dels darrers mesos: 

 S’ha aprovat la Llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries, que 
millora i simplifica el sistema que teníem des dels anys 90. La periodicitat en la convocatòria 
d’eleccions es fixa en 5 anys en lloc dels 4 actuals, i es farà mitjançant una circumscripció 
única a tot Catalunya. 

 S’ha aprovat el decret per defensar els conreus de plagues, com ara la del cargol poma, i 
actuar de manera més àgil i ràpida, per tal d’evitar la introducció i la propagació a Catalunya 
d'organismes perillosos per als productes vegetals.  

 S’ha aprovat el decret de règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions 
excepcionals per a la captura en viu i tinença d'ocells fringíl·lids, que permetrà implantar la 
cria en captivitat de fringíl·lids com a solució alternativa satisfactòria a l'activitat tradicional 
de concursos de cant.  
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MESURES PER A LA SOSTENIBILITAT DE LES FINANCES PÚBLIQUES I LA COHESIÓ SOCIAL 

 

En l’àmbit de la sostenibilitat de les finances públiques 

Si en el pressupost 2014 es va decidir posar fi a noves retallades i a la disminució de la despesa 
pública per tal de garantir les polítiques essencials de l’estat del benestar, en el projecte de 
pressupost 2015 s’ha continuat en la mateixa línia, recuperant la paga extra dels treballadors 
públics i la jornada completa i retribució del personal interí.  

 El Govern ha aprovat el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2015. 
Els pressupostos mantenen el compromís del Govern de no reduir la despesa no financera, 
que augmenta un 4,2% respecte a l'any 2014. Aquest augment respon en gran part a la 
recuperació de la paga extra dels treballadors públics i a la jornada i retribució completa del 
personal interí, amb un increment de despesa de 581 milions d’euros. Les necessitats de 
despesa se situen en 22.481 milions d’euros, incloent-hi els interessos del deute -la quarta 
partida més alta després de Salut, Ensenyament i Benestar- i l'atenció de compromisos de 
pagament per inversions efectuades en el passat. En línia amb els comptes anteriors, es 
prioritzen les partides de caràcter social, que un any més concentren el 71,2% dels recursos 
disponibles. 

 Paral·lelament, el Govern de la Generalitat ha demanat a l’Estat una major equitat en la 
distribució dels recursos. Si el Govern central no incrementa els ingressos destinats a 
Catalunya i no amplia l'actual marge de dèficit, situat en el 0,7%, els objectius per al 2015 
seran de difícil compliment.  

Entre les actuacions demanades a l’Estat destaquen: 

 Relaxament de l’objectiu de dèficit per a les comunitats autònomes (0,7%), en tant que 
està molt per sota del que els correspondria en aplicació dels criteris de la Llei 
d’estabilitat (1,62%).  

 Negociació d’un nou model de finançament amb efectes retroactius a l’1 de gener de 
2014.  

 Compensació del cost addicional dels serveis públics derivat de l’increment de tipus de 
l’IVA (general i per als productes sanitaris). 

 Compartir els ingressos addicionals que l’Estat aconsegueix per la recuperació 
econòmica i que li permeten fer nombroses ampliacions de la seva despesa. 

  

La defensa del nostre model d’estat del benestar 

L’import de la despesa social en els pressupostos passa del 67,8% l’any 2010 al 71,2% el 2015. 

 

En l’àmbit de la lluita contra la pobresa i per la inclusió social 

Durant el 2014, s’hi ha destinat 981 milions d’euros, s’han realitzat 172 actuacions i s’ha 
implicat a tots els departaments de la Generalitat per combatre la pobresa a través de 5 eixos: 
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pobresa i inclusió social en la infància i l’adolescència, cobertura de les necessitats bàsiques, 
ocupació, habitatge i àmbit relacional i comunitari. 

 El 2014 s’ha incrementat el pressupost destinat a la Renda Mínima d’Inserció en 43 milions 
d’euros: es passa dels 130 als 173 milions d’euros amb la finalitat d’arribar a més de 26.000 
persones. 

 S’han reforçat els programes destinats a infants i joves de famílies vulnerables per a les 
activitats d’estiu becant 3.979 nens, d’aquests: 

o Durant l’estiu 1.750 nens i nenes han assistit als 61 centres oberts que han funcionat 
gràcies al finançament del Govern. Aquests centres, que han estat oberts des de les 9 del 
matí fins les 6 de la tarda, han garantit un mínim de dos àpats equilibrats al dia.  

o Uns altres 2.000 nens i nenes han participat en el programa "Jugar i llegir", que es fa als 
casals cívics.  

o La resta de nens, 229, han tingut l'estada gratuïta o a preu reduït a les estades dels 
albergs de “l'Estiu és teu”. 

 A més, s’han augmentat en 500.000 euros els ajuts a les federacions d’educació en el lleure 
que han arribat a 2,2 milions d'euros (un 34% més), i els ha permès becar fins a 10.355 
infants i adolescents (3.255 infants becats a les colònies de la Fundació Pere Tarrés, 4.500 
beques de Fundesplai i 2.600 infants amb targeta de prepagament de Creu Roja per comprar 
aliments). 

 Convocatòria extraordinària de 2,5 milions d'euros per a entitats que lluiten contra la 
pobresa. 72 entitats socials es beneficiaran d'aquests ajuts per dur a terme 80 projectes arreu 
del país.  

 La lluita contra la pobresa energètica ha estat un dels eixos principals de treball del Govern: 

o S’han seguit treballant en el sí de la Taula sobre Pobresa Energètica, creada pel Govern 
com a òrgan de concertació social i assessorament davant de situacions de vulnerabilitat.  

o Malgrat el recurs al Tribunal Constitucional del Govern de l’Estat al Decret de pobresa 
energètica català, el Govern ha presentat la proposta de Fons de Solidaritat Energètica, 
per donar cobertura a les persones que no poden pagar els subministraments aquest 
hivern. 

o A més, el Govern ha demanat a la Comissió Europea que intervingui perquè l’Estat 
espanyol compleixi les directives comunitàries sobre pobresa energètica.  

 S'ha actualitzat l'Acord marc de col·laboració entre la Generalitat i els ens locals: es dotarà el 
món local amb més de 180 milions d'euros per finançar serveis socials, lluitar contra la 
pobresa i fomentar la cohesió social i la igualtat.  

 

En l’àmbit de les polítiques de benestar social 

El 2014 s’ha continuat prioritzant l'atenció a la dependència mantenint el sobreesforç 
pressupostari del Govern que la garanteix, malgrat l’infrafinançament per part de l’Estat. Amb 
dades provisionals de novembre de 2014 la despesa realitzada ha estat de 955 milions d’euros, 
dels quals 620 han estat aportats per la Generalitat (65%), 164 per l’Administració de l’Estat 
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(17%) i 170 pels usuaris (18%). 

 El Parlament ha aprovat la Llei d’accessibilitat, que té la voluntat de garantir l’autonomia i la 
igualtat d’oportunitats, especialment al mig milió de persones reconegudes a Catalunya. 

 El Govern ha aprovat el Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT), que és l’òrgan 
consultiu de la Generalitat en matèria de discapacitat. 

 Es reprenen les prestacions econòmiques vinculades (PEV) al servei d’atenció residencial per 
a les persones que estan en una situació d’especial vulnerabilitat i se’n fixa la quantia dels 
ajuts a través d’una fórmula progressiva en funció de la capacitat econòmica de cada persona. 
Aquesta reactivació de les PEV contribueix a eliminar al màxim les situacions injustes. 

 S’ha fet el 7è Congrés Nacional de la Gent Gran, amb la participació de 600 persones d’arreu 
del país.  

 El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l'Avantprojecte de llei de suport a les famílies, 
que desplegarà les polítiques familiars encaminades a afavorir i enfortir les competències 
parentals i les relacions saludables entre els seus membres.  

 S’ha presentat les línies estratègiques del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 
2014-2017.  

 S’ha constituït el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC). El 
CNIAC és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació, adscrit al Departament de 
Benestar Social i Família. Les seves funcions són representar els interessos dels infants i 
adolescents de Catalunya, fer propostes als organismes competents i opinar sobre aquelles 
propostes que afectin els infants.  

 El Govern destinarà més de 750 milions d'euros fins al 2016 (205 milions d'euros el 2014) a 
implementar el Pla d'Actuació de Polítiques de Joventut. 600 milions els aportarà el Govern 
amb fons propis i la resta procedirà de fons europeus que serviran per implementar els dos 
grans programes de joventut impulsats per la Unió Europea: la Garantia Juvenil (més de 160 
milions d'euros fins al 2016 en polítiques de millora de l'ocupabilitat juvenil) i l'Erasmus (prop 
de 3,5 milions d'euros per promoure la mobilitat educativa, formativa i associativa dels joves 
catalans).  

 El Govern aprova el decret que regula els serveis d'acollida de les persones immigrades i de 
les retornades a Catalunya per promoure'n l'autonomia i la igualtat d'oportunitats.  

 El Govern ha aprovat el Pla integral del poble gitano a Catalunya per al període 2014-2016. 
Es tracta del tercer Pla en el qual la Generalitat defineix les polítiques públiques específiques 
per millorar les condicions de vida de les persones gitanes i equiparar el compliment dels seus 
drets amb la resta de la societat catalana.   

 El Govern ha aprovat un Programa específic de mesures per a les filles i fills de dones en 
situació de violència masclista, que s’emmarca en el Programa d’intervenció integral contra la 
violència masclista i recull el mandat de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista i de la Llei de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència. 
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En l’àmbit de l’habitatge 

La totalitat dels programes socials d’habitatge en funcionament ha propiciat que enguany al 
voltant de 32.000 famílies es beneficiïn d’aquests ajuts, i superin en més d’un 25% la xifra de 
famílies beneficiades respecte al 2013 i amb una previsió que es pugui ampliar el nombre de 
beneficiaris del 2015 a més de 38.000 llars. 

Si s’hi afegeixen la mediació amb el parc privat d’habitatge i la gestió del parc públic o de cessió 
es passa de 48.638 a 55.393 actuacions per facilitar el dret a l’habitatge. 

El Govern ha creat nous ajuts el 2013 i el 2014 per donar cobertura al màxim nombre de persones 
amb dificultats per mantenir el seu habitatge: ajuts a aturats de llarga durada o ajuts a persones 
desnonades (dins de les prestacions d’urgència). 

Destaquen en aquest semestre: 

 L’aprovació de l'impost a les entitats financeres per estimular que posin a lloguer els seus 
pisos buits, ara en tramitació al Parlament. El nou gravamen afectarà els pisos propietat 
d'entitats financeres que portin almenys dos anys buits i estiguin situats en els 72 municipis 
amb demanda acreditada d'habitatge. Les persones físiques, les administracions públiques i 
les entitats del tercer sector de la xarxa d'inclusió social estaran exemptes de l'aplicació 
d'aquest gravamen. 

 El Govern ha signat un conveni amb el Ministeri de Foment per activar el Plan Vivienda de 
l'Estat a Catalunya. Suposarà una aportació estatal de 116,7 milions d'euros fins al 2016 al Pla 
d'Habitatge de Catalunya. El conveni permetrà aplicar les mesures establertes en el Pla estatal 
i suposarà una certa recuperació de les aportacions estatals a les polítiques d'habitatge de la 
Generalitat, que van arribar al mínim l'any 2013, amb només 9 milions d'aportació estatal.   

 Els ajuts a la rehabilitació concedits el 2014 arribaran a més de 12.000 habitatges. Després 
d’uns anys en què s’han destinat més de 70 milions d’euros a pagar expedients d’anteriors 
convocatòries de rehabilitació, finalment, l’any 2014 s’ha aconseguit recuperar la inversió 
destinada a realitzar noves actuacions de rehabilitació en edificis residencials. En aquest 
sentit, de les diferents convocatòries obertes per les administracions catalanes, es preveu fer 
obres de millora que beneficiïn un total de 12.000 habitatges a tot Catalunya. Amb aquestes 
xifres, Catalunya se situa, novament, al capdavant de l’Estat espanyol pel que fa a 
rehabilitació, tot i que ens trobem encara per sota de la majoria d’estats de la Unió Europea. 

 S'ha posat en marxa el lloguer solidari per mobilitzar el parc privat d'habitatges. Aquesta 
experiència pilot preveu treure al mercat, d'entrada, un estoc de 200 pisos situats en algun 
dels 72 municipis amb forta demanda d'habitatge. Els propietaris podran optar a participar en 
el programa a canvi de cedir el seu habitatge a l'Administració, que el reformarà i adequarà, 
per un període mínim de sis anys.  

 S'ha signat un acord amb la Sareb per a la cessió de 600 pisos per a lloguer social. Els 
habitatges se situaran en els 72 municipis on hi ha una demanda forta i acreditada, i els 
inquilins pagaran 150 euros al mes. Amb aquest conveni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 
gestionarà 1.230 pisos de lloguer social, cedits per entitats bancàries després dels acords amb 
CatalunyaCaixa i Bankia.  
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En l’àmbit de la salut 

Amb dades pendents de tancament definitiu la llista d’espera dels 14 procediments garantits s’ha 
reduït un 23% aquest any 2014.  

Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, el temps d’espera dels pacients s’ha reduït un 32% en 
relació amb l’any anterior i un 24% en relació amb l’any 2010.  

Concretament, amb dades de 30 de novembre, els hospitals de l’ICS han reduït un 33,5% de 
pacients en llistes d’espera dels 14 grups garantits i el 85% dels que ho estan, porten menys de 6 
mesos d’espera.  

 Aquesta reducció és fruit del pla d’actuacions per a reduir les llistes d’espera reforçant la 
incorporació dels criteris clínics en la indicació i la priorització de les llistes d’espera, 
incorporant els nous models d’atenció a la cronicitat i els recursos alternatius a 
l’hospitalització i optimitzant el conjunt de recursos de la xarxa sanitària d’utilització pública 
en el territori.  

 El Govern ha publicat una Instrucció per garantir la informació als ciutadans sobre els temps 
mitjans d’espera per a les urgències en els centres sanitaris amb serveis d’urgències. 

 S’ha garantit l’assistència sanitària de cobertura pública universal a tota la població 
empadronada a Catalunya, malgrat les limitacions del RDL 16/2012 de l’Estat que limita 
l’atenció a determinats col·lectius. Actualment entorn d’unes 200.000 persones que l’Estat ha 
exclòs de la cobertura universal de ple dret, a Catalunya tenen cobertura. 

 Pel que fa a infraestructures sanitàries, s'ha posat en funcionament el nou Servei 
d'Urgències de l'Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital de la Vall d’Hebron ha posat en 
marxa el laboratori més gran de l’Estat i el nou Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha 
entrat en servei. 

 El Codi Risc de Suïcidi ja està implantat al 40% del territori català, i es preveu que a mitjans 
del 2015 ja el tinguin tots els centres hospitalaris. 

 Nous tractaments disruptius per a l’Hepatitis C. L’any 2014, durant el període gener-
novembre, 1.978 pacients amb hepatitis C han estat tractats farmacològicament, amb un cost 
de 22,1 milions d’euros, finançats íntegrament pel Servei Català de la Salut. D’aquests 
malalts, 393 ja han rebut el tractament amb els nous antivirals comercialitzats el 2014. 

 Millora de l’atenció a les malalties d’alta complexitat; equitat en resultats i excel·lència: 

o Codi ictus: més de 6.000 activacions del Codi ictus l’any 2014, ha augmentat el nombre 
de malalts tractats amb reperfusió i s’ha incrementat en un 28% el nombre de malalts 
que s’han tractat mitjançant el Teleictus.  

o Codi infart: 1.638 codis infarts activats el primer semestre de 2014. Reperfusió en el 96% 
de les activacions. Reducció en 7 minuts entre diagnòstic i obertura de l’artèria. 

o Codi d’atenció al pacient politraumàtic (PPT): el 92% de situacions de risc vital ateses 
en menys de 20 minuts. 

 10.000 pacients identificats com a crònics complexos i amb malaltia crònica avançada sobre 
els quals realitzar Plans d’Intervenció Individual i Compartida social i sanitària. En l’entorn 
europeu, només a Catalunya i a Escòcia es disposa d’una estratègia d’identificació i de 
millora en l’atenció a persones amb necessitats complexes de salut. 
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 A Catalunya es detecten precoçment malalties neonatals en més de 200 nadons cada any. 
Actualment es fa cribratge de 23 malalties al període neonatal (22 metabolopaties congènites 
i la hipoacúsia neonatal) que permeten detectar precoçment i fer el tractament i seguiment 
més adequat a més de 200 nadons cada any. Molt properament s’hi incorporarà la malaltia 
de cèl·lules falciformes.  

 Es consolida el programa Teleúlceres per als pacients amb ferides cròniques: de gener a 
juny del 2014 ja s'han fet més visites que durant tot el 2013. El programa Teleúlceres és una 
consulta virtual per a pacients amb ferides cròniques, normalment gent gran, persones 
enllitades o amb dificultats de mobilitat, que en molts casos també presenten altres 
patologies.  

 Els serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil s'integren en el sistema sanitari públic. 
Salut assumeix la plena responsabilitat sobre la gestió dels serveis sanitaris prestats a 
l'interior dels centres penitenciaris i en els centres educatius de justícia juvenil.  

 

En l’àmbit de l’ensenyament 

La taxa d’abandonament escolar s’ha reduït en 4,2 punts entre el 2010 i el 2013 i ha passat de 
28,9% a 24,7%. 

L'evolució del percentatge d'alumnes repetidors ha anat disminuint des de fa uns anys. A 6è de 
primària s'ha passat d'un 1,5% de repetidors l'any 2009-2010 a un 0,5% el 2013-2014. Pel que fa 
als cursos de 2n i 4t d'ESO, s'ha passat d'un 9,55 % de repetidors i un 9,95% respectivament el 
curs 2008-2009 a un 6% i un 6,5% el curs passat.    

S’ha incrementat la taxa d'escolarització de les llars d'infants catalanes: el percentatge 
d'alumnes de 0-3 a les llars d'infants és del 35,7%, per sobre del 32,9% del curs 2008-2009. 

Entre les actuacions realitzades el segon semestre destaquen: 

 El curs escolar es va iniciar amb un total d'1.552.058 alumnes, dels quals 1.302.113 són de 
règim general presencial. Hi ha un total de 64.777 docents als centres públics que ha suposat 
un increment de 815 dotacions respecte a l'any passat. 

 S’ha procedit a la unificació dels criteris econòmics i socials per a la concessió de beques 
menjador i s’incrementa la dotació a 42,8 milions d’euros, que beneficien al final del segon 
semestre de 2014 a 66.360 alumnes. Del total de beques, 55.876 són beques garantides al 
50% i 10.484 ho són al 100%. 

 Per primer cop, s’ha establert un llindar per sota del qual es garanteix una beca menjador. 

 L’aplicació del decret de plantilles i provisió de llocs docents ha permès el nomenament de 
16.906 persones a proposta dels directors dels centres, un 18% de les quals destinades a 
centres d’alta complexitat. 

 El Programa de Millora i Innovació en la formació de mestres avança en l’atracció 
d’estudiants excel·lents per cursar els graus de mestre.  

 El Govern continua amb la defensa del sistema educatiu català i porta al Tribunal 
Constitucional el decret espanyol que obliga la Generalitat a pagar els costos 
d'escolarització privada en castellà. Després de la negativa al requeriment que havia fet la 



 

 

 

 

 

Balanç d’acció de Govern – 2n semestre 2014 20 

Generalitat al Govern central i del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, el Govern 
presenta un recurs de conflicte de competències davant de l'alt tribunal.  

 El Programa d’impuls a la lectura s’ha implantat entre 2011 i 2014 a un total de 730 centres: 
320 el primer any, 188 el segon, 105 el tercer i 117 el quart. El programa té com a objectiu 
millorar la competència lectora de tot l’alumnat per afavorir l’èxit educatiu.  

 Impuls a l’orientació educativa mitjançant intervenció directa en instituts per millorar 
estratègies metodològiques i d’acompanyament de l’alumnat i la formació d’orientadors de 
centre: 273 centres en el primer nivell, 151 centres amb equips impulsors, 378 orientadors i 
615 professors formats en tres cursos. 

 Els Plans educatius d’entorn d’aquest curs impliquen 889 centres, 76 ajuntaments i uns 
350.000 alumnes. 

 109 Unitats d’Escolarització Compartida atenen aproximadament 1.400 alumnes amb 
necessitats educatives especials en els centres que imparteixen ESO, amb una oferta 
d’activitats adaptades a les seves necessitats. 

 Pla d’actuació específic a 96 centres auditats, amb la implicació de la comunitat escolar, per 
implementar durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016. Aquests centres disposen de recursos 
addicionals en funció de les necessitats de cada centre. 

 El Departament d’Ensenyament impulsa el DELF escolar, el certificat oficial que acredita el 
coneixement de la llengua francesa entre els alumnes de secundària. El curs 2013-2014 s’han 
presentat a les proves DELF 500 alumnes (99,8% han superat les proves) i el curs 2014-2015 
es podran presentar a la prova DELF 1.500 alumnes. 

 28 centres segueixen el programa Batxibac, que permet a l’alumnat cursar un currículum mixt 
que suposa fer un terç de l’horari lectiu de batxillerat en llengua francesa. 

 Per tal de potenciar el coneixement d’altres llengües estrangeres, a part de l’anglès, el 
Govern ha aprovat dos acords de col·laboració amb l'Institut Francès i el Goethe-Institut, 
per promoure diverses activitats de formació del professorat en llengua francesa i alemanya, 
respectivament. 

 Uns 5.000 alumnes de tercer i de quart d'ESO de 152 centres públics i concertats de 
Catalunya faran una activitat al servei de la comunitat el curs 2014-2015. Aquesta activitat 
forma part del currículum de manera transversal i, per tant, té caràcter obligatori. El servei 
comunitari té com a objectiu garantir que al llarg de la seva trajectòria escolar els estudiants 
protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania i posin 
en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. En el termini de cinc anys 
es preveu que es faci a tots els centres.  

 El Programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya es desenvolupa el curs 2014-
2015 en 297 centres amb la participació de 17.863 alumnes de 4t d’ESO. 

 La matèria optativa d’Emprenedoria de 3r d’ESO s’imparteix en el 50% dels centres de 
secundària a més de 22.000 alumnes en el curs 2014-2015. 

 Entre els centres docents que s’han inaugurat: Escola Els Castanyers de Viladrau (Osona), 
escola Olivar de Castellnou del Bages, escola Marta Mata de Mataró (Maresme), escola Vic-
centre (Osona); i s’han realitzat les remodelacions de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa 
(Bages), escola Arrels de Mollerussa (Pla d'Urgell); l'escola Enxaneta de Valls (Alt Camp), i 
l'escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa). 
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En l’àmbit universitari 

En els últims rànquings que s’han fet públics, les universitats catalanes obtenen bons resultats: 

 La UB es situa entre les 200 millors universitats del món en dos dels principals rànquings 
(ARWU i QS). A més, durant el mes de novembre passat aquesta universitat es va posicionar 
la número 60 del món en productivitat científica segons el rànquing URAP2014. 

 Tenim 4 universitats (UAB, UPF, UPC i URV) entre les 100 millors universitats joves del món 
(menys de 50 anys) que publica el Times Higher Education. 

 L’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) és la 1a institució mundial en química segons 
el Max Planck Insitute d’Alemanya el 2014. 

 La consolidació del model català de beques i preus públics universitaris. 

o S’ha ampliat en un 2% el llindar de renda de les beques equitat, que s’afegeixen a 
l’increment del 5% del curs anterior. Més d’un 40% dels estudiants de les universitats 
públiques gaudeixen d’algun tipus d’ajut en la seva matrícula. 

o Es manté el nombre d’estudiants universitaris. Aquest curs 2014-2015, a l’igual que en els 
dos cursos anteriors, la matrícula de nou accés, amb dades de l’Oficina de Preinscripció, es 
manté sobre els 32.000 estudiants a les universitats públiques.  

 La millora, racionalització i eficiència del sistema universitari i de recerca:  

o El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya ha tancat el seu exercici del 2014 amb un 
estalvi d’1,73 milions d’euros en la factura de la llum de les entitats consorciades. 

o S’ha tancat el primer termini de presentació de sol·licituds al Programa d’Estratègies de 
Millora de la Qualitat, l’Eficiència i la Internacionalització del sistema universitari de 
Catalunya, dotat amb 500.000 euros i al qual s’han presentat 42 sol·licituds corresponents 
a 11 universitats diferents. 

 El mes de desembre es va resoldre la convocatòria MOBINT d’ajuts a la mobilitat, que ha 
beneficiat un total de 2.003 estudiants, un 5,5% més que l’any passat, amb la dotació 
pressupostària més alta d’aquests darrers 4 anys: 2,1 milions d’euros. 

 El foment de la competència lingüística entre els estudiants universitaris implicarà, aquest curs 
2014-2015, fer una prova de nivell a aproximadament 50.000 estudiants universitaris, per als 
quals s’ha previst un programa de formació gratuïta (per una vegada i nivell) que els permeti 
assolir el nivell B2 al finalitzar els seus estudis.  

 

En l’àmbit del trànsit i la seguretat 

Catalunya ha registrat una reducció de la mortalitat a les carreteres catalanes del 17,6% 
respecte al 2013. Aquest any 2014 hi ha hagut 30 víctimes mortals menys a les carreteres 
catalanes respecte al 2013.  

Respecte l’any 2010, la mortalitat a les carreteres catalanes ha caigut un 43%. 
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 Mesures implantades per a la reducció de la sinistralitat i millora del trànsit:  

o S’ha aprovat el Pla Estratègic de Seguretat Viària a Catalunya per als anys 2014-2020. Es 
vol donar compliment als objectius marcats per la Unió Europea. Es planteja, per al 
2020, una reducció del 50% de víctimes mortals respecte a les víctimes de l’any 2010. 
Aquest Pla tindrà un cost de 261,1 milions d’euros (2014-2016). També s’ha aprovat el 
Programa d’activitats per a la seguretat viària a Catalunya durant l’any 2014. 

o El carril bus-VAO s'obre permanentment en els dos sentits de la marxa. El carril bus-VAO 
de la C-58 està obert en els dos sentits de la marxa permanentment, les 24 hores del dia 
durant tot l'any, per a tots aquells vehicles que actualment estan autoritzats a utilitzar-lo.   

o Nova campanya de conscienciació viària centrada en els motoristes. Enguany el Servei 
Català de Trànsit focalitza la campanya publicitària de seguretat viària en el col·lectiu de 
motoristes, amb l’objectiu de fomentar actituds i comportaments segurs en la conducció 
dels vehicles de dues rodes per aconseguir reduir l’accidentalitat entre aquest col·lectiu.  

o Aprovació del Programa d'activitats per a la seguretat viària a Catalunya del 2014. 
Aquest document és la primera concreció anual del Pla de seguretat viària 2014-2016, 
que té com a objectiu principal reduir fins al 30% els morts per accident de trànsit del 
2010.  

 Més recursos, formació i participació per garantir la seguretat ciutadana: 

o El Govern ha aprovat el Pla integral de seguretat de les persones grans, pioner a Europa. 
El Pla 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.   

 Mesures i més recursos per millorar la coordinació en cas d’emergències: 

o Aprovació del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut 
mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i 
s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta. Aquest Decret té per objecte 
principal que els municipis puguin elaborar, aprovar i incloure tots els riscos en un únic 
document, per tal de facilitar i agilitzar l’elaboració i la tramitació dels plans d’emergència 
municipals. 

o La Xarxa RESCAT d’emergències incorpora la Creu Roja, i es dota de 50 terminals mòbils 
per instal·lar en els seus vehicles i equips destinats a emergències: 20 d’ells cedits 
directament pel Departament d’Interior i 30 més, adquirits per una subvenció de 
Protecció Civil de la Generalitat. 

o Posada en marxa d’una aplicació del 112 per a turistes. Permet la comunicació de tota 
mena d'emergències a estrangers sense necessitat d'una comunicació verbal, sinó a 
través d'una sèrie d'icones. Està pensat per a aquells visitants que no sàpiguen les cinc 
llengües en les quals el 112 presta servei (català, castellà, anglès, francès i alemany).  

o S’ha inaugurat el Parc de Bombers d'Olot.  

 En l’àmbit legislatiu, el Govern ha aprovat el Projecte de llei que ordena les activitats 
d'espectacles públics i recreatives per reforçar la seguretat i la convivència, i facilitar 
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l'activitat econòmica, ara en tramitació parlamentària. Una llei que vol evitar que es pugui 
dificultar o condicionar excessivament la celebració d’espectacles o activitats recreatives o 
l’obertura d’un establiment públic, respectant sempre la convivència de les persones. El text 
estableix el règim de comunicació prèvia com a regla general per iniciar i desenvolupar les 
activitats.  
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MESURES PER A LA TRANSPARÈNCIA, LA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA I LA REFORMA 
DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

En l’àmbit de la transparència i accés a la informació 

El mes de juliol el Govern de Catalunya aconsegueix la màxima puntuació de l'índex de 
transparència de l'Estat espanyol, segons la llista feta pública per l'ONG Transparència 
Internacional España. En el darrer índex, de l’any 2012, el Govern ocupava la 10a posició. 

 El Parlament ha aprovat la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
l’eina que regula i garanteix la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés dels 
ciutadans a la informació publica, les obligacions de bon govern que han de regir els alts 
càrrecs i personal al servei de l’Administració i l’aplicació del Govern obert, entre d’altres. 

 El Govern ha creat la Comissió interdepartamental de transparència per coordinar totes les 
accions de l'Administració en aquest àmbit. La transparència i l’accés de la ciutadania a la 
informació pública és un eix fonamental de tota l’acció política i un valor que ha d’impregnar i 
regir el funcionament de l’Administració de la Generalitat.  

 També ha aprovat dues instruccions: per unificar els criteris de gestió general de les 
subvencions tramitades per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i per 
aprovar el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de 
subvencions. 

 S’ha aprovat el codi de bones pràctiques en la contractació pública per assolir l'excel·lència 
en l'actuació administrativa. El text recull els principis i valors ètics que han de fonamentar 
l'actuació dels òrgans de contractació: legalitat, satisfacció de l'interès públic, eficàcia, 
eficiència i accés a la informació. El codi s'afegeix a les 51 mesures per a la transparència i la 
regeneració democràtica impulsades pel president de la Generalitat.  

 L’octubre de 2014 s’ha constituït el Comitè d’Ètica en la Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya. Entre els primers acords: potenciar la formació dels servidors 
públics en matèria d’ètica i de transparència, o possibilitar les denúncies anònimes. 

 S’ha publicat la “Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social” i la “Guia 
per a l’adopció de criteris ambientals en els contractes de manteniment d’instal·lacions 
d’edificis”.  

S’han elaborat i es publicaran properament 4 nous informes d’indicadors de contractació 
pública sobre clàusules socials, clàusules ambientals, clàusules d’R+D+I i designació de 
responsable del contracte. 

 Espai de la transparència. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha creat un espai en 
el seu web amb els diferents materials que s'han generat a l'Escola sobre aquesta matèria: 
“Comentaris jurídics sobre transparència, bon govern”, “Comentario a la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” i bibliografia 
sobre la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern. 
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En l’àmbit de la simplificació administrativa 

Des de la posada en marxa del Pla de Finestreta única empresarial fins al 30 de setembre de 
2014, s’han analitzat 474 tràmits: se n’han eliminat 78, se n’han simplificat 396 i s’ha implantat 
286 tràmits nous a la tramitació electrònica.  

 El Govern ha aprovat el Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de la 
Generalitat i dels govern locals de Catalunya i d'impuls a l'activitat econòmica. La norma 
redueix els tràmits, incrementa la transparència i la simplicitat dels procediments i elimina el 
temps d'espera per iniciar l'activitat. Es calcula que beneficiarà 53.700 noves empreses l’any i 
suposarà un estalvi de 68,4 milions d’euros per a les empreses.  

 Des de l’1 de juliol, el Govern ha posat en pràctica el Test de pimes i ha analitzat 18 normes 
amb incidència sobre l’activitat econòmica, amb l’objectiu d’avaluar l’impacte que aquestes 
normes tenen sobre la petita i mitjana empresa i evitar efectes negatius. 

 Mesures adoptades per millorar l’Administració de la Generalitat: 

o Continua avançant el Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat per guanyar 
eficiència i adaptar-la als nous models de governança. Té com a objectiu assegurar en 
l'Administració catalana el conjunt de valors d'eficàcia, eficiència, transparència, rendició 
de comptes, innovació, flexibilitat i participació.  

o S’ha iniciat el procés per disposar de diverses lleis de reforma de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya: la de mesures d'ordenació de l'ocupació pública, 
d’organització i de funcionament de l’Administració de la Generalitat i del seu sector 
públic, de professionalització dels càrrecs de la direcció pública.  

o S’ha dotat de flexibilitat d'horaris i jornada als empleats públics de la Generalitat, per 
afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

 Simplificació de les estructures administratives: 

o S’ha assolit l’objectiu de reduir en un 25% les entitats majoritàries de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, que han passat de 273 entitats censades a 194. Les 79 
entitats que han comportat baixa representen una reducció d’un 28,9% del sector públic 
i un estalvi directe superior als 26 M€.  

o A més, el Govern ha aprovat un decret que suprimeix 65 òrgans col·legiats que havien 
esdevingut innecessaris i inoperatius.  

 Mesures adoptades per millorar l’Administració local: 

o El Govern ha aprovat un decret llei que dota els ajuntaments d'instruments jurídics per 
fer front a la reforma local de l'Estat. És una eina jurídica transitòria fins que s'aprovi la 
Llei de governs locals de Catalunya, actualment en tràmit parlamentari. Amb el consens 
de les entitats municipalistes, el decret llei dóna resposta a la necessitat de disposar 
d'una norma que unifiqui criteris, eviti interpretacions contradictòries i ofereixi garanties 
del manteniment de l'autonomia local als ens locals en l’aplicació de la llei estatal. 

o El Govern ha aprovat la tramitació de la modificació de la Llei de la Carta municipal de 
Barcelona. El Govern ha aprovat 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.    
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o Gestió dels Fons de Formació Local amb destí als promotors de les entitats locals i a les 
associacions i entitats representatives. L’any 2014 l’EAPC gestiona per primera vegada 
aquest fons que fins ara es feia de forma centralitzada des de l’INAP a Madrid. S’ha 
distribuït i avançat a la bestreta 1,3 milions d’euros entre els promotors que van 
presentar els seus plans, agregats i unitaris. 

 

En l’àmbit del suport al món local 

 El Govern ha acordat destinar a les escoles bressol els recursos del PUOSC 2014-2015 
inicialment previstos per a obra nova. Les diputacions han signat amb el Govern la 
modificació dels convenis perquè les aportacions que han de fer per llei al pla general del 
PUOSC es destinin a les llars d'infants municipals. L'acord afavorirà que les escoles bressol 
rebin 34,3 milions d’euros per als cursos 2013-2014 i 2014-2015.   

 A més, el PUOSC 2014-2015 destinarà un total de 60 milions d'euros per al manteniment 
d'infraestructures, que es distribuirà en 30 milions per a cadascuna de les anualitats. Ja s’ha 
aprovat la línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació amb un import total 
de 25,7 milions d’euros. 

 

En l’àmbit de la justícia  

Bon funcionament dels nous models: el 50% dels interns participants en el programa de 
reinserció de penats Reincorpora de l'Obra Social de La Caixa i el Departament de Justícia han 
trobat feina al 2014. 

 

 S’ha desplegat el nou sistema d'e-justícia.cat per a la gestió processal als 48 jutjats de 
primera instància de Barcelona. Aquest projecte s’emmarca en el procés de modernització 
de l'Administració de justícia, incorpora diverses millores tecnològiques i possibilita l’avenç 
cap a l'expedient judicial electrònic. El març de 2015 es preveu desplegar-lo als 10 jutjats de 
primera instància restants, 8 jutjats de família i 2 de capacitat i estat civil, tots de Barcelona.  

 S’ha aprovat el Programa per donar un nou impuls a la posada en marxa de l’Oficina judicial 
i fiscal a Catalunya. El Programa, que té una durada prevista de set anys, vol garantir la 
implantació del nou model organitzatiu de l’Administració de justícia als 49 partits judicials 
del país.  

 S’ha presentat el pla "Línies estratègiques 2014-2016 per a un nou impuls de la mediació". 
Se situa la mediació com un dels eixos estratègics del Govern per a la gestió de conflictes. Es 
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.  

 S’ha signat el protocol de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per 
transformar el mapa de centres penitenciaris de Barcelona. L’acord preveu el tancament de 
La Model i del centre de La Trinitat Vella. El nou mapa penitenciari de la ciutat de Barcelona 
preveu dos equipaments a la Zona Franca, un per al Centre Obert, amb capacitat per a 800 
interns, i un Centre de Preventius de 600 interns. A més, es rehabilitarà el Centre Penitenciari 
de Dones de Barcelona.  
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 El CIRE assumeix el servei d'alimentació dels centre penitenciari de Brians 2, i continua fent 
d’aquests serveis veritables tallers de reinserció a tots els centres penitenciaris. Aquesta 
iniciativa dóna compliment al mandat del Parlament de Catalunya d'internalitzar la gestió de 
la cuina dels centres, que funciona als centres penitenciaris Ponent (Lleida), Joves (la Roca del 
Vallès), Dones (Barcelona) i Puig de les Basses (Figueres). La posada en marxa al Centre 
Penitenciari Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat) ha possibilitat formació i 
ocupació en hostaleria a 122 reclusos.  

 S'ha aprovat el Projecte de llei d’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals. Es pretén modernitzar l'ordenament jurídic respecte a les normes d'accés i la 
prestació dels serveis dels col·legis professionals així com preservar les competències de la 
Generalitat en aquest àmbit i el model de col·legis professionals del país.  

 S’ha aprovat la Llei del Protectorat de fundacions i de verificació de l’activitat de les 
associacions declarades d’utilitat pública. El text regula el contingut i l'abast de les funcions 
del protectorat com a òrgan que ha de vetllar pel recte exercici del dret de fundació i 
assegurar que el funcionament s'ajusti a la legalitat.  

 Es posa en marxa la campanya "En català, també és de llei" per fomentar l'ús del català a 
l'àmbit judicial.  
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MESURES PER AL DRET A DECIDIR, LA TRANSICIÓ NACIONAL, LA CULTURA I LA 
PROJECCIÓ EXTERIOR 

 

En l’àmbit del dret a decidir 

2.344.828 persones van participar en el procés participatiu del 9 de novembre de 2014, amb la 
col·laboració de 40.000 voluntàries i voluntaris. 

Resultat: 9 de cada 10 persones volen que Catalunya esdevingui un Estat, i 8 de cada 10, que 
aquest sigui independent.  

Per fer balanç en aquest àmbit es fa necessari recollir les diverses iniciatives realitzades amb 
anterioritat a fi d’arribar a una consulta al poble de Catalunya sobre el seu futur polític: 

 El gener de 2013, el Parlament va acordar, aprovar i signar la Declaració de Sobirania del 
Poble de Catalunya, que el Tribunal Constitucional va suspendre posteriorment. 

 El desembre de 2013 s’acorda la data i el contingut de la pregunta. 

 Es va obrir un procés de negociació amb l’Estat per a la transferència de les competències en 
matèria referendària.  

 El gener de 2014 el Parlament va aprovar demanar al Congrés dels Diputats la delegació de 
la competència per fer el referèndum.  

L’abril de 2014 després de la compareixença al Congrés dels Diputats dels portaveus dels 
grups parlamentaris que hi donaven suport, el Congrés dels Diputats rebutja la proposta per 
delegar a la Generalitat la competència per convocar un referèndum. 

Dins del segon semestre i, fins a arribar al procés participatiu del 9 de novembre: 

 El juliol de 2014 el Pacte Nacional pel Dret a Decidir envia una carta al president del Govern 
espanyol en la qual sol·licita que permeti la consulta.  

 Davant la negativa, el Parlament aprova la Llei 16/2014, de 26 de setembre, de consultes 
populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, amb 106 vots a favor i 
28 en contra. 

 El 27 de setembre de 2014 el president de la Generalitat signa el decret de convocatòria de 
la consulta, amb la pregunta que s’havia acordat el desembre de 2013. 

 El president del Govern espanyol presenta dos recursos d’inconstitucionalitat contra 
aquestes iniciatives legislatives, que les suspenen. Posteriorment, el Govern català presenta 
dos recursos en els quals sol·licita l’aixecament de la suspensió de la llei de consultes i el 
decret de convocatòria de la consulta del 9N, que finalment no van reeixir.  

 El 3 de novembre el Govern demana al Tribunal Constitucional que no admeti el recurs 
contra el 9N, ja que va en contra de la llibertat ideològica i d’expressió dels ciutadans de 
Catalunya. 

 Finalment, el 9 de novembre té lloc el procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya 
amb el lideratge del Govern, el suport del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i la col·laboració 
de més de 40.000 voluntàries i voluntaris. La convocatòria s’ha acollit a marcs legals 
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preexistents en matèria de participació ciutadana. Hi participen 2.344.828 ciutadans i 
ciutadanes.  

 L’11 de novembre de 2014 el president Mas torna a enviar una carta al president Rajoy en la 
qual insisteix en la voluntat de diàleg per acordar els termes d’una consulta definitiva i 
vinculant.  

 

En l’àmbit de la transició nacional 

 El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) ha presentat el Llibre blanc de la 
Transició Nacional de Catalunya, un compendi dels 18 informes que ha elaborat per 
proporcionar informació a la ciutadania sobre els diferents aspectes del procés de transició 
nacional. Abans d’això, en el darrer semestre, el CATN ha presentat 12 informes que tracten, 
entre d’altres, la política monetària (euro), l'abastament d'aigua i d'energia, les relacions 
comercials entre Catalunya i Espanya, la integració a la comunitat internacional, la viabilitat 
fiscal i financera, la Seguretat social catalana, o el poder judicial. 

 Pel que fa a l’articulació de la Hisenda pròpia: 

o Aprovació del Projecte de llei d'ordenació dels cossos d'adscripció exclusiva a l'Agència 
Tributària de Catalunya (ATC). El text planifica el creixement ordenat dels recursos 
humans necessaris per assumir la plena aplicació de tots els tributs suportats a 
Catalunya. La llei, que avança en el desplegament de l’Agència tributària catalana, 
permetrà una nova organització basada, entre d’altres, en un creixement important del 
Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, no té 
cap impacte pressupostari directe ja que, de moment, no crea cap estructura nova; les 
dotacions de personal augmentaran a mesura que l’ATC incrementi les seves 
competències.  

En paral·lel a aquest procés, l'ATC ha convocat un concurs per ampliar el personal de  
l’Agència, creant 18 places del cos superior d’inspecció tècnica i tributària. 

o Desplegament de "Tributs de Catalunya". La xarxa d'oficines de Tributs de Catalunya va 
començar a desplegar-se el primer trimestre de 2014 per tot el territori català, amb 
l'objectiu d'oferir un servei de finestreta única pel que fa als tributs -propis i cedits per 
l'Estat- gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), així com els tributs 
d'àmbit local que gestionen les diputacions. En aquest segon semestre, l’ATC ha signat 
sengles convenis de prova pilot de recaptació executiva amb les diputacions de 
Tarragona i de Lleida, afegint-se al ja signat amb la Diputació de Barcelona i al conveni de 
creació de la finestreta única tributària amb les quatre diputacions. 

o Signatura d’un conveni marc entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant el qual el consistori s’integra a la xarxa Tributs de Catalunya. 

o Preparació dels sistemes d’informació de la Hisenda pròpia. En el segon semestre s’ha 
continuat treballant en el full de ruta d’una administració tributària preparada 
orgànicament, funcionalment i tecnològicament per tal d’assolir qualsevol repte que es 
plantegi en aquesta matèria.  

 Pel que fa a l’articulació de la política exterior: 

o El Parlament ha aprovat la Llei d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea. La 
Llei té entre els seus objectius la promoció i projecció exterior de Catalunya i dels seus 
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interessos, el posicionament del país a l'exterior com a actor internacional actiu amb 
relació a matèries de la seva competència i del seu interès. 

o Per la seva banda, el Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de 
llei de la Catalunya exterior, per articular la relació institucional, administrativa i política 
entre el Govern i els catalans a l'estranger. 

o S’ha creat el Registre de catalans a l’exterior, amb 5.000 sol·licituds, 4.200 de les quals 
han estat valorades positivament. 

o S’ha seguit impulsant el Programa Eugeni Xammar: membres del Govern han estat 
entrevistats o han publicat articles als mitjans internacionals en 61 ocasions des d’inicis 
del 2014.   

 

En l’àmbit de la cultura 

El nombre d'equipaments ha passat de 333 el 2008 a 378 el 2014; la superfície mitjana per 
biblioteca ha passat de 774 m2 a 921 m2, i la mitjana de volums bibliotecaris per habitant ha 
passat d'1,78 a 1,86. El 93% de la població té un servei bibliotecari al seu propi municipi.  

 El Parlament ha aprovat la Llei de creació de l'impost als operadors de comunicacions 
electròniques, que aportarà 20 milions d’euros anuals per al foment de l'audiovisual.  

 Enguany, i per primera vegada, la Generalitat i la Diputació de Barcelona uneixen les seves 
línies d’ajuda destinades a les programacions estables professionals d’arts escèniques i 
música. L’objectiu és construir un model estable i sòlid d’ajuts a la programació municipal.   

Creix un 39% el 2014, en relació amb l'any anterior, el nombre d'activitats que reben suport 
per a programació d'arts escèniques.  

 El Govern ha creat el Consell Social de la Cultura, el nou òrgan consultiu, d'assessorament i 
de participació de les organitzacions socials en matèria cultural. 

 S'ha constituït la Fundació Catalunya Cultura, que intensifica els ponts entre el sector 
empresarial i el cultural per tal d'implementar noves formes de finançament i d'impulsar nous 
projectes en l'àmbit de la creació, la innovació i el patrimoni. 

 S'ha constituït la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya, en desplegament de la previsió 
continguda al Pla de Museus de Catalunya pel qual el Museu Nacional ha de ser el centre de 
capçalera d’aquesta xarxa i l’articula amb un esperit de complementarietat i de col·laboració 
entre ells. 

 El Govern ha aprovat el nou Mapa de la Lectura Pública, ha declarat l’any 2015 com a Any 
de les Biblioteques, fa extensiu el seu suport a les biblioteques públiques de municipis de 
menys de 5.000 habitants i ha signat un conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona per enfortir les biblioteques públiques de Catalunya, amb l’objectiu de realitzar 
un catàleg col·lectiu de les biblioteques públiques. La creació d’un carnet unificat per a tot 
Catalunya i el préstec interbibliotecari són els eixos claus d’aquest conveni. 

 S’ha presentat l’Informe Estratègic del sector del patrimoni a Catalunya: mapa i diagnòstic, 
que quantifica per primer cop el valor d’aquest sector a Catalunya. Aquest estudi mostra que 
la riquesa total provinent del patrimoni cultural és de 3.660 milions d’euros anuals. 
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 S'ha posat en marxa el portal CARTOCAT, que vol ser l'instrument de referència en l'àmbit 
de la cartografia patrimonial. El nou portal compta amb 3.387 mapes i permet cercar mapes 
antics digitalitzats i georeferenciats de diverses col·leccions públiques catalanes.   

 Cultura i l'Obra Social "la Caixa" impulsen, mitjançant el Programa Patrimoni en Acció, la 
rehabilitació i el coneixement de sis dels principals conjunts monumentals de Catalunya amb 
una inversió d'1,9 milions d'euros. 

 El Govern aprova interposar les accions legals corresponents per aconseguir la restitució 
total dels 'papers de Salamanca' encara pendents.  
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Agenda legislativa 

 

 

Durant el segon semestre de 2014, el Parlament de Catalunya ha aprovat 11 lleis derivades de 
projectes de llei aprovats pel Govern, i fruit de l’activitat legislativa del Govern, el Parlament té 
19 projectes de llei en tramitació. 

Per la seva banda, el Govern ha aprovat 6 decrets llei i 15 projectes de llei. També ha aprovat 12 
memòries preliminars d’avantprojectes de llei, que se sumen als 10 avantprojectes que el 
Govern té en tramitació actualment. 

 

Lleis aprovades  

Durant el segon semestre de 2014, fruit dels projectes de llei elaborats pel Govern, el Parlament 
ha aprovat les 11 lleis següents: 

1. Llei 8/2014, del 3 de juliol, de fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i 
Empresarials de Catalunya i del Col·legi d'Economistes de Catalunya en el Col·legi 
d'Economistes de Catalunya. 

2. Llei 9/2014, de 31 de juliol, que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes. (Aprovació 23.7.14). 

3. Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a 
l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i 
partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia 
elèctrica d'origen nuclear. (Aprovació 1.10.14). 

4. Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. (Aprovació 15.10.14). 

5. Llei 14/2014, del 13 de novembre, de modificació de les lleis 22/1985, de creació del 
Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya; 12/1998, de creació del Col·legi de 
Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya; 11/2003, de creació del 
Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, i 24/2003, de creació del Col·legi 
Professional de l’Audiovisual de Catalunya. (Aprovació 29.10.14). 

6. Llei 15/2014, del 4 de desembre, de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i 
la difusió cultural digital. (Aprovació el 26.11.14). 

7. Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea. 
(Aprovació el 26.11.14). 

8. Llei 17/2014, del 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals 
agràries. (Aprovada el 17.12.14). 

9. Llei 18/2014, del 23 de desembre, de modificació de la Carta Municipal de Barcelona. 
(Aprovada el 18.12.14). 

10. Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones 
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consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i 
relacions de consum. (Aprovada el 18.12.14) 

11. Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de 
l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública. (Aprovada el 18.12.14)  

 

Decrets llei aprovats pel Govern 

Entre juliol i desembre de 2014, el Govern ha aprovat els 6 decrets llei següents: 

1. Decret llei 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per adaptar els 
convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l'Administració de la 
Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional novena de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local. 
(Validat pel Parlament el 26.8.2014). 

2. Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de segona modificació de la disposició addicional 
tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa. (Validat pel Parlament el 17.12.14) 

3. Decret llei 6/2014, de 23 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en 
pròrroga pressupostària. 

4. Decret llei 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroga la lletra b) de l’apartat 3 i el 
segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials. 

5. Decret llei 8/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea el Registre de traductors i 
intèrprets judicials per a la seva actuació davant els òrgans judicials amb seu a Catalunya. 

6. Decret llei 9/2014, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal. 

  

Projectes de llei en tràmit parlamentari 

També fruit dels projectes de llei elaborats pel Govern, actualment es troben en tràmit 
parlamentari 19 normes:  
 

1. Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits. 

2. Projecte de llei del voluntariat. 

3. Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya. 

4. Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema. 

5. Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les 
professions de l'esport. 

6. Projecte de llei de governs locals de Catalunya. 

7. Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació. 
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8. Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals. 

9. Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions. 

10. Projecte de llei de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

11. Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària. 

12. Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  

13. Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

14. Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya. 

15. Projecte de llei de cooperatives. 

16. Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives. 

17. Projecte de llei d’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals. 

18. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives. 

19. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. 

 

Projectes de llei aprovats pel Govern 

Entre juliol i desembre de 2014 el Govern ha aprovat 15 projectes de llei: 
 

1. Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i 
la difusió cultural digital (01/07/2014). 

2. Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits. (15/07/2014). 

3. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, de creació del 
Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, de 5 de novembre, de 
creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 
24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya, i 
la Llei 11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de 
Catalunya, de modificació dels requisits d'accés i ampliació dels terminis per a la 
col·legiació (15.07.2014). 

4. Projecte de llei l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (26/08/ 
2014). 

5. Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del servei d’ocupació de Catalunya 
(09/09/2014). 

6. Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(09/09/2014). 

7. Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (09/09/2014). 
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8. Projecte de llei de l’exercici de les professions titulades i els col·legis professionals 
(21/10/2014). 

9. Projecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries 
(18/11/2014). 

10. Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya (25/11/14). 

11. Projecte de llei de mesures per a la transparència i accés a la informació pública (2/12/14). 

12. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives (2/12/14). 

13. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (2/12/14). 

14. Projecte de llei sobre la modificació parcial de la llei 22/1998 de 30 de desembre de la 
Carta Municipal de Barcelona (9/12/2014). 

15. Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(16/12/2014). 

 

Memòries preliminars aprovades pel Govern 

Durant el segon semestre de 2014 el Govern ha aprovat 12 memòries preliminars dels 
avantprojectes de llei següents: 

1. Avantprojecte de llei de la direcció pública professional de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (01.07.2014) 

2. Avantprojecte de llei d'organització i de funcionament de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya i del seu sector públic. (08.07.2014) 

3. Avantprojecte de llei de mesures d'ordenació de l'ocupació pública. (15.07.2014) 

4. Avantprojecte de llei de suport a les famílies (02.09.2014). 

5. Avantprojecte de llei de protecció de la seguretat de l’espai públic (02.09.2014). 

6. Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries 
(09.09.2014). 

7. Avantprojecte de llei de ports i transports marítims i fluvials (15.09.2014). 

8. Avantprojecte de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural (28.10.2014). 

9. Avantprojecte de llei de la Catalunya exterior (18.11.2014).  

10. Avantprojecte de llei de mesures en matèria de transparència i accés a la informació 
pública (25.11.14). 

11. Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral català (25.11.14).  

12. Avantprojecte de llei de creació de l’organisme encarregat de la gestió de la 
ciberseguretat (2.12.14). 

 

Aquestes memòries preliminars s’afegeixen als 10 avantprojectes de Llei que el Govern té 
actualment en tramitació: 
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1. Avantprojecte de llei de l'Acadèmia de Catalunya. 

2. Avantprojecte de llei de prevenció, control i qualitat ambiental.  

3. Avantprojecte de llei de canvi climàtic de Catalunya. 

4. Avantprojecte de llei per la qual es declara d'interès públic i s'aprova el Projecte 
elBulli1846. 

5. Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya. 

6. Avantprojecte de llei del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes. 

7. Avantprojecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de 
Catalunya. 

8. Avantprojecte de llei de la funció inspectora i de control, i del procediment i règim 
sancionador en matèria d'agricultura i ramaderia. 

9. Avantprojecte de llei de l’arquitectura. 

10. Avantprojecte de llei del sòl d’ús agrari. 

 

 

 




