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El Govern aprova el projecte de llei que permetrà 
preservar el sòl d’ús agrari i afavorir la producció 
agrària a Catalunya 
 

• La norma s’inscriu en les polítiques que impulsa el Govern per 
potenciar, d’una banda, l’activitat agrícola i el desenvolupament 
rural i, de l’altra, la recuperació de terres de conreu per afavorir la 
creació del mosaic agroforestal que contribueixi a reduir el risc 
d’incendis 

 
• Amb aquesta iniciativa legislativa, l’Executiu vol contribuir a la 

tasca solidària de producció d’aliments a escala global, i fomentar 
el desenvolupament rural i la fixació de població 
 

• Des del 1993 i fins a l’actualitat, la superfície de conreus de 
Catalunya s’ha reduït en més de 134.000 hectàrees (un 12,15% de 
la superfície que hi havia aquell any) com a conseqüència del 
boom urbanístic que hi ha hagut al país 

 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei del sòl d’ús agrari, que té com a 
objectiu prioritari protegir els usos agraris del sòl i afavorir la producció agrària 
a Catalunya com a element clau per garantir un servei essencial com és 
l’alimentació. La norma també pretén potenciar la fixació de la població al 
territori i prevenir l’embosquinament i el risc d’incendis. La iniciativa s’inscriu 
en les polítiques que impulsa el Govern per potenciar, d’una banda, l’activitat 
agrària i el desenvolupament rural i, de l’altra, la recuperació de terres de 
conreu per afavorir la creació del mosaic agroforestal que contribueixi a reduir 
el risc d’incendis.  
 
La llei té com a finalitat establir la preservació, ordenació i gestió del sòl d’ús 
agrari de Catalunya, i determinar-ne el règim jurídic i la regulació dels supòsits 
i de les modalitats d’intervenció pública per assegurar que es pugui utilitzar de 
la manera més beneficiosa possible per part de la societat i la pagesia. Preveu 
4 grans eixos d’actuació: 
 

1. Catalogar els espais agraris en funció de la qualitat dels seus sòls. 
 
2. Prevenir l’afectació d’altres activitats sobre el sòl agrari. Qualsevol 

actuació en aquests espais s’haurà d’acompanyar d’una anàlisi 
d’afectacions directes i indirectes als sòls i d’un estudi d’alternatives. 
 

3. Recuperar terres de conreu. Es crea un instrument que regula i dóna 
cobertura legal a la protecció del sòl agrari i que permetrà que un 
professional, a través de l’arrendament forçós, posi en producció terres 
de conreu abandonades. 
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4. Prevenció d’incendis. Dóna facilitats per recuperar sòls agraris 

embosquinats. Millora així el paisatge agrari i la biodiversitat i 
contribueix a la prevenció d’incendis, ja que fomenta la discontinuïtat de 
la massa forestal amb la creació d’un mosaic agroforestal que ha 
d’ajudar a reduir la propagació de focs. 

 
En la Conferència del Mil·lenni celebrada el 2002 a Johannesburg, la 
comunitat internacional es va marcar com a fita reduir significativament la fam 
al món i, en aquest sentit, va considerar imprescindible incrementar la 
producció i la productivitat agràriES a nivell mundial. L’Organització de les 
Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) preveu que la població 
mundial arribarà als 9.100 milions de persones el 2050 i que caldrà 
incrementar un 70% la producció d’aliments per assegurar-ne l’alimentació. 
Catalunya, amb la seva vocació de país obert al món, no pot ser insensible a 
aquestes preocupacions i, en la mesura de les seves possibilitats, també ha 
de contribuir a aquesta tasca solidària de producció d’aliments suficients a 
escala global. A més, s’ha constatat una forta correlació entre activitat agrària i 
fixació de població al territori i, per tant, mantenir i potenciar aquesta activitat 
ha esdevingut una necessitat per assolir un país demogràficament equilibrat. 
 
El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) recorda la fragilitat en què es 
troben els espais agraris periurbans i la pròpia agricultura periurbana europea 
i proposa donar estabilitat al sòl agrari periurbà amb instruments i mecanismes 
que garanteixin aquesta estabilitat, redueixin al màxim la pressió urbanística i 
els usos aliens a l’activitat agrària i facilitin l’accés a l’ús agrari de la terra. En 
aquesta línia, la Carta de l’Agricultura Periurbana constata que els àmbits 
periurbans són una realitat en augment en molts municipis de l’Estat espanyol, 
de la Unió Europea i del món, com a conseqüència del model metropolità 
contemporani i de la consegüent generació d’espais a mig camí entre els 
centres de les ciutats i els entorns rurals més allunyats.  
 
Es dóna, a més, la circumstància que Catalunya és un dels primers clústers 
agroalimentaris d’Europa, en gran part pel fet que la indústria alimentària 
disposa d’uns inputs de gran qualitat produïts a Catalunya i un dels sector 
econòmics que han demostrat ser més resistents a la conjuntura econòmica 
actual. I cal disposar de terres suficients per poder desenvolupar aquesta 
activitat. 
 
La pèrdua de sòl agrari a Catalunya 
 
Al voltant d’1 dels 3,2 milions d’hectàrees que constitueixen la superfície de 
Catalunya es poden considerar terres de conreu. Així, tenint en compte el pes 
que suposa des del punt de vista territorial, cal una regulació substantiva, 
perquè els sòls d’ús agrari tinguin el reconeixement dels seus valors i estiguin 
dotats de la regulació que els correspon. La pèrdua de sòl productiu, a més de 
la repercussió en la producció d’aliments i matèries primeres, suposa la 
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destrucció d’un bé limitat i escàs. Un recurs no renovable, tenint en compte 
que el procés de formació és extremadament lent. És en aquest sentit que el 
CESE, en el seu dictamen sobre agricultura periurbana, recorda que, 
juntament amb la cultura de l’aigua, cal introduir en la societat la cultura del sòl 
com a recurs limitat i com a patrimoni comú de difícil recuperació una vegada 
destruït. No és estrany, doncs, que el Parlament de Catalunya s’hagi 
pronunciat repetidament sobre aquest tema. 
 
A partir de la segona meitat del segle XX, a Catalunya es produeix un 
increment del consum del sòl important a causa de l’expansió urbanística 
extraordinària. Al llarg dels anys 80 i 90 es produeix una ocupació continuada 
de sòls d’ús agrari, que es justifica en bona part per l’increment de la demanda 
de segones residències. La resposta acostuma a passar per l’ocupació de sòl 
no urbanitzable, prèvia requalificació. En aquest període, a més, també es 
construeixen algunes infraestructures notables (desdoblament de l’NII entre 
Lleida i Barcelona, Eix Transversal...) que exerceixen un impacte destacat 
sobre el territori. Com a resultat d’aquest boom immobiliari, la superfície de 
conreus va disminuir en més de 134.000 hectàrees, un 12,15% de la 
superfície que hi havia l’any 1993.  
 
Així doncs, l’adopció de la Llei de sòl d’ús agrari és per tant necessària per fer 
front a les transformacions del medi rural i del sector agrari i la creixent 
ocupació del sòl, que no només suposa una intrusió al medi, sinó que també 
genera quotes importants d’inseguretat jurídica i pèrdua de competitivitat de 
les explotacions. La nova norma pretén, per tant, ordenar la gestió del sòl d’ús 
agrari a Catalunya, dissenyar els mecanismes necessaris per donar seguretat 
jurídica als titulars de les explotacions afectades per fenòmens d’aquesta 
naturalesa i potenciar l’eventual posada en marxa de projectes 
d’emprenedoria en regular mecanismes per posar en producció terres 
subexplotades. 
 
A més, el Projecte de llei també respon a la voluntat de donar compliment a 
les Recomanacions de l’Assemblea Plenària de l’Aliança Mundial sobre els 
sòls, celebrada a Roma el juliol de 2014 i patrocinada per la FAO, i a la sessió 
de l’Assemblea General de l’ONU que va declarar el 5 de desembre com el 
Dia Mundial del Sòl i l’any 2015 com l’Any Internacional del sòl. 
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El Govern aprova el Programa d’activació de la gestió 
forestal a Catalunya, que potencia la gestió sostenible, 
la creació de llocs de treball i el reequilibri territorial 
 

• També té com a objectius proporcionar matèria primera a les 
empreses transformadores de la fusta del país, garantir el 
subministrament local de biomassa i afavorir l’economia de les 
administracions locals 
 

• El document permet desenvolupar els objectius del Pla general de 
política forestal de Catalunya 2014–2024, que estableix les 
directrius tècniques per executar una política forestal integral al 
país 
 

El Govern ha aprovat el Programa d’activació de la gestió forestal a 
Catalunya, que permet desenvolupar el Pla general de política forestal de 
Catalunya 2014–2024, aprovat el juny de l’any passat pel Govern i que 
establia les directrius tècniques per executar una política forestal integral al 
país. El Programa té 5 grans objectius: potenciar la gestió forestal sostenible 
dels terrenys forestals; crear llocs de treball i aconseguir un reequilibri 
territorial; proporcionar matèria primera a les empreses transformadores de la 
fusta del país; garantir el subministrament local de biomassa, i afavorir 
l’economia de les administracions locals. 
 
Els objectius del Programa  
 

1. Potenciar la gestió forestal sostenible dels terrenys forestals sota 
criteris de millores silvícoles, prevenció d'incendis, control de l'erosió, 
multifuncionalitat i aprofitament dels recursos socioeconòmics. 
 

2. Crear llocs de treball, aconseguir un reequilibri territorial i fomentar el 
treball en la gestió del bosc en el medi rural, a través de la incorporació 
al mercat laboral d’estrats d’edat de difícil incorporació i de la creació 
d’un teixit empresarial sostenible a llarg termini.  
 

3. Proporcionar matèria primera a les empreses transformadores de fusta 
(generadores de llocs del treball), afavorir-ne la sostenibilitat i potenciar 
l'ús sostenible i racional dels productes obtinguts de la gestió forestal.  
 

4. Garantir el subministrament local de biomassa (estella de fusta sense 
altre aprofitament) com a combustible als diferents equipaments 
consumidors i millorar així el balanç de carboni.  
 

5. Afavorir l’economia de les administracions locals, gestionar els seus 
recursos forestals de forma conjunta amb forests de la Generalitat, amb 
associacions a diferents nivells (vendes conjuntes, gestió unificada...), 
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aprofitar al màxim els recursos públics i els coneixements dels tècnics 
de l'Administració i simplificar tràmits administratius. 

 
En coherència amb el Pla general de política forestal de Catalunya 2014–2024 
i amb el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, el Govern 
ha establert l’estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa 
forestal i agrícola. Aquesta estratègia té com a vector clau per implementar 
amb èxit la bioeconomia a Catalunya l’establiment de models locals de 
subministrament i consum de biomassa per produir energia tèrmica. 
 
En aquest sentit, el Govern, a través de la Direcció General de Medi Natural i 
Biodiversitat, promou l’increment de la gestió forestal sostenible als boscos de 
Catalunya. De fet, l’oferta de fusta i la superfície millorada en boscos públics 
ha assolit un màxim històric aquest 2015 i gairebé duplica l’oferta del 2013.  
 
Per consolidar-ho, el Programa aprovat al Consell Executiu estableix sistemes 
de col·laboració entre les administracions locals i l’Administració forestal de la 
Generalitat, com convenis de col·laboració en la gestió. Els convenis 
normalitzen el que ja estableix la Llei forestal de Catalunya i determinen les 
obligacions de cada part (personal tècnic, subhastes i venda de productes 
conjuntes, subministrament de biomassa per als equipaments públics, etc.) i la 
forma com les entitats locals poden reinvertir part dels seus ingressos (fons de 
millores) perquè puguin col·laborar en els costos de la gestió i proporcionar 
continuïtat i seguretat en el treball realitzat a mitjà i llarg termini. És, per tant, 
un pas endavant per assegurar l’autosuficiència i la viabilitat de la gestió 
forestal sostenible i la millora dels boscos.  
 
El document aprovat s’emmarca en el Pla general de política forestal de 
Catalunya 2014–2024, que té els objectius següents: 
 

- Promoure la gestió activa dels terrenys forestals i la millora de la seva 
accessibilitat, per potenciar-ne les funcions socioeconòmiques i 
ambientals i fomentar la conservació de la biodiversitat. 
 

- Donar suport a la propietat i a la indústria forestals com a principals 
agents del sector econòmic i cercar fórmules d’organització de l’oferta i 
la demanda (associacionisme, cooperativisme).  
 

- Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i promoure 
l’ús dels seus productes. 
 

- Promoure una planificació eficient dels terrenys forestals i potenciar la 
coordinació i incorporació dels valors econòmics i ambientals forestals 
en altres planificacions sectorials per fomentar sinergies.   



 

 
Acords de Govern. 17.03.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

7 

El Govern analitza el Pla d’actuació contra el cargol 
poma per al 2015, acordat amb una desena d’entitats i 
institucions del territori 
 

• A banda d’actuacions per lluitar contra la plaga, el Pla també 
preveu inspeccions i controls de neteja, així com una campanya 
divulgativa en establiments turístics i comerços 

 
El Govern ha analitzat el Pla d’actuació contra el cargol poma per a aquest 
2015, que l’Executiu ha acordat amb una desena d’entitats i institucions del 
territori. S’han previst actuacions de preconreu, conreu i postconreu, com el 
tractament amb calç, actuacions al reg marítim, tractament amb saponines i 
barreres físiques o tractament de descàrregues a riu, entre d’altres.  
 
El Pla també preveu línies de recerca a curt i llarg termini, un programa de 
vigilància amb inspeccions en arrossars i xarxa de reg i controls de neteja o en 
vehicles de trànsit en carreteres locals. També es farà una campanya 
divulgativa en càmpings, cases de pagès, hotels, comerços i centres 
d’informació turística per evitar casos accidentals i s’aplicarà un protocol de 
neteja de la maquinària agrícola per evitar noves invasions.  
 
A banda del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, les entitats i institucions implicades en l’acord són les següents: Unió 
de Pagesos, ASAJA, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Prodelta, 
SEO/BirdLife, Camara Arrossera Montsià, Arrossaires del Delta de l’Ebre, 
Comunitat General Regants Canal Dreta Ebre, Comunitat Regants Sindicat 
Agrícola EBRE, Associació Defensa Vegetal de l’Arròs, IRTA, FORESTAL 
CATALANA. 
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El Govern aprova el Pla director de mobilitat de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, que promou una 
mobilitat sostenible i segura 
 

• El document planifica la mobilitat de la Regió amb l’horitzó del 
2018 i planteja 75 mesures amb un cost estimat de 52 milions 
d’euros per garantir l’accessibilitat i millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans  

 
• Segons la darrera enquesta de mobilitat realitzada per l’Autoritat 

del Transport Metropolità el 2012, en un dia feiner es produeixen 
16,9 milions de desplaçaments diaris de persones majors de 16 
anys a la regió metropolitana de Barcelona 

 
El Govern ha aprovat el Pla director de mobilitat (pdM) de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (RMB), que té com a objectius millorar la qualitat 
de vida dels ciutadans, garantir l’accessibilitat i aconseguir una mobilitat 
sostenible i segura que contribueixi alhora a millorar la competitivitat del teixit 
econòmic del territori. Per assolir-ho, el Pla inclou un total de 75 mesures 
pressupostades en 52,26 milions d’euros. 
 
El Pla proposa assolir els reptes següents en l’horitzó de l’any 2018: 
 

- Frenar la dispersió territorial i augmentar la proximitat entre els usos 
residencials i les activitats econòmiques coordinant la planificació de 
l’urbanisme i la mobilitat. 

 
- Garantir l’accessibilitat als ciutadans de la RMB, adequant l’oferta 

de transport públic a les necessitats de la demanda i millorant la 
interconnexió de les xarxes urbanes i interurbanes d’autobús i 
ferrocarril. 

 
- Millorar l’eficiència del sistema logístic i de distribució de 

mercaderies, reduint els costos unitaris de transport i establint 
estratègies per afavorir la competitivitat i la millora energètica de les 
empreses. 

 
- Aconseguir una xarxa viària més segura i respectuosa amb 

l’entorn gestionada per garantir la prioritat del transport públic de 
superfície i dels vehicles més eficients per la utilització e combustibles 
nets o per circular amb alta ocupació de passatge. 

 
- Afavorir les modalitats no motoritzades, la bicicleta i la marxa a peu, 

promovent una xarxa de bicicletes i vianants interurbana i connectada 
amb les xarxes urbanes i amb les estacions de ferrocarril i assegurant 
l’accessibilitat dels vianants en el sistema de transport públic. 
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- Millorar la qualitat ambiental i contribuir a preservar el clima, reduint 

les emissions del sistema de transport amb una atenció especial a la 
millora de la qualitat de l’aire, afavorint l’ús del transport públic i dels 
modes actius i impulsant un canvi energètic cap als combustibles 
alternatius, amb especial atenció a l’energia elèctrica. 

 
- Millorar la gestió del transport, aconseguint la integració tecnològica 

de tots els sistemes de mobilitat públics amb la T-mobilitat fent de les 
TIC un instrument que permeti a tots els ciutadans utilitzar més 
fàcilment totes les xarxes de mobilitat. 
 

El Pla fixa 75 actuacions consensuades que trasllada a les institucions 
responsables per integrar-les als instruments de planificació, programació i 
gestió. Les principals mesures d’actuació són les següents: 
  

- Planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat. Reserves de 
sòl per a activitats logístiques i de suport a la mobilitat (P&R i 
intercanviadors); realització dels PMU i Plans d’Accessibilitat 
municipals, i concreció de les variables de la mobilitat a avaluar i 
actualització del decret d’EAMG. 
 

- Una xarxa d’infraestructures segura i ben connectada. Completar i 
modernitzar els intercanviadors de transport i les infraestructures per al 
bus; proposar una xarxa ciclable i per a vianants d’àmbit metropolità, i 
entroncar les infraestructures de TPC i logístiques amb la xarxa 
d’infraestructures viàries. 

 
- Gestió de la mobilitat amb el transvasament modal i com a 

prioritat. Difondre les noves tecnologies associades al transport, 
incloent-hi la gestió d’incidències; millorar la gestió i la senyalització 
dels P&R; estendre la gestió dinàmica de la velocitat; tarifació integral 
de l’ús del vehicle privat, i promocionar les tecnologies de la informació 
i de gestió de flotes. 

 
- Un transport ferroviari de més qualitat. Implantar un nou esquema 

de serveis de rodalia; elaborar nou material mòbil a FGC i Metro; 
millorar la velocitat comercial a la xarxa tramviària; adaptar el conjunt 
d’estacions de transport públic, i millorar els canals de comunicació i 
informació. 

 
- Transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient. 

Desenvolupar el projecte T-Mobilitat; impulsar la xarxa de serveis 
exprés i línies d’alta demanda; implantar serveis a la demanda, i fer 
accions de modernització del servei del taxi. 
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- Noves infraestructures ferroviàries en el marc d’un sistema 
logístic modern. Accelerar els projectes d’infraestructures ferroviàries i 
viàries per al transport de mercaderies; fer mesures per millorar la 
informació i senyalització per a vehicles pesants i optimització de la 
càrrega transportada; fer propostes sobre normativa i gestió de la DUM, 
i modernitzar el parc de vehicles de mercaderies i millorar 
l’accessibilitat als PAE. 

 
- Un accés sostenible als centres generadors de mobilitat. 

Dinamitzar els plans de mobilitat i els seus òrgans de gestió; posar en 
marxa un grup de treball per analitzar millores en els nous plans, 
millorar els serveis d’autobús als polígons, integrant els autobusos 
d’empresa; fer un portal de webs de cotxe compartit i TPC a polígons, i 
impulsar els Plans de mobilitat d’empresa. 

 
- Eficiència energètica i ús de combustibles nets. Desenvolupar 

campanyes de promoció dels vehicles eficients i poc contaminants; 
impulsar el vehicle elèctric i les infraestructures de suport; sensibilitzar 
els conductors de vehicles més contaminants; avaluar l'eficiència dels 
equips i instal·lacions per a la gestió energètica de la xarxa ferroviària, 
promoure cursos de conducció eficient. 

 
- Coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat. Reforçar la 

comunicació i la sensibilització; promoure nodes d'expertesa a l’entorn 
de l’energia i el parc de vehicles; realitzar cursos i jornades de 
formació; seleccionar i difondre bones pràctiques sobre mobilitat; 
realitzar enquestes de mobilitat periòdiques, i promoure la interacció a 
les xarxes socials per part dels operadors de transport públic. 

 
Dades bàsiques de la mobilitat 
 
Segons la darrera enquesta de mobilitat en dia feiner realitzada el 2012 per 
l’Autoritat del Transport Metropolità, a la RMB en un dia feiner es produeixen 
16,9 milions de desplaçaments diaris de persones majors de 16 anys. Els 4,25 
milions de persones de 16 o més anys que formen la regió realitzen de mitjana 
3,98 viatges al dia. El 85,8% del total de desplaçaments tenen origen i 
destinació a la mateixa comarca de residència.  
 
El Barcelonès és la que presenta un major grau d’autocontenció (91,3%), 
mentre que el Baix Llobregat és la que el té més reduït (74,6%). El Barcelonès 
es manté com la principal destinació exterior de les persones residents a la 
resta d’àmbits territorials. Els principals fluxos es produeixen amb el Baix 
Llobregat i el Vallès Occidental. El comportament de la població de la RMB 
està clarament diferenciat en funció del motiu del desplaçament. Els mitjans 
motoritzats són els més utilitzats en els desplaçaments personals (més del 
60%), mentre que en la mobilitat ocupacional predomina l’ús del vehicle privat 
i, en menor mesura, el transport públic.  
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El Govern adapta la concessió de la C-32 a la futura 
carretera Tordera-Blanes-Lloret de Mar 
 

• La nova infraestructura millorarà l’accessibilitat i la fluïdesa del 
trànsit a la Costa Brava 
 

• Les obres començaran el setembre vinent amb una inversió de 71 
milions d’euros 
 

El Govern ha acordat modificar la concessió administrativa per a la 
construcció, conservació i explotació de les autopistes de Montgat-Palafolls 
(C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33) per integrar-hi el futur ramal a la C-
32 entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar. La concessionària Invicat començarà 
les obres de la nova carretera a partir del setembre vinent, amb una inversió 
prevista de 71 milions d’euros. 
 
La nova infraestructura abastarà una longitud total de 7,6 quilòmetres, amb 
una via principal que discorrerà entre el final de l’actual C-32, a l’enllaç amb la 
GI-600 a Tordera i la C-63 a Lloret de Mar i una connexió amb la GI-682, a 
Lloret (ramal de Fenals). Amb l’objectiu d’afavorir la seguretat viària, la nova 
via tindrà una secció de 2+1 carrils amb sentits separats per una mitjana, 
configuració pionera a l’Estat espanyol per a una carretera de nova 
construcció. 
 
El futur vial, que serà lliure de peatge, donarà continuïtat a la C-32 i permetrà 
millorar l’accessibilitat i la mobilitat en aquest entorn de la Costa Brava, i 
redistribuirà les rutes d’aquest àmbit territorial. La durada prevista de les obres 
és de 2 anys. 
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Altres acords del Govern 
 
Autorització al conseller d’Economia per formalitzar operacions 
d’endeutament durant l’any 2015  
 
El Govern ha acordat autoritzar el conseller d’Economia i Coneixement a 
formalitzar operacions d’endeutament durant l’any 2015, després que el 
Parlament de Catalunya hagi aprovat la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015. L’autorització es fa extensiva al mes de gener del 
2016, com ja es va fer l’any passat, amb la novetat que no caldrà informe previ 
per crear nou deute, tal com preveu la Llei de mesures del 2015, que modifica 
l’article 22 de la Llei de finances públiques amb la finalitat de flexibilitzar i 
agilitar la gestió financera del Govern. 
 
El text aprovat permet operacions en qualsevol modalitat, tant a l’interior com 
a l’exterior, i estableix que l’augment del deute no pot superar el límit autoritzat 
per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, 
incrementat pels imports que es derivin dels programes d’endeutament 
aprovats en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària. També 
estableix que les operacions d’endeutament autoritzades el mes de gener del 
2016 tindran un límit del 15% de l’import autoritzat per al 2015. El cost màxim 
de les operacions no pot superar el que estableixi la normativa estatal 
aplicable a les comunitats autònomes adherides al FLA. 
 
Recurs d'inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la Llei de 
metrologia  
  
El Consell Executiu ha acordat interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra diferents preceptes de la Llei espanyola de metrologia, en considerar 
que envaeixen les competències de la Generalitat en matèria d’indústria i 
d’energia.  
 
La norma estableix i aplica el sistema legal d’unitats de mesura, però tres de 
les seves disposicions finals modifiquen tant la Llei 21/1992, d’indústria, com 
la Llei 24/2013, del sector elèctric. Aquestes modificacions podrien vulnerar la 
capacitat normativa, executiva i supervisora de la Generalitat en aquestes 
matèries. 
 
Aprovada la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Salou per 
finançar les obres del barranc de Barenys 
 
El Govern ha aprovat la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Salou per 
executar i finançar les obres de la nova canalització del barranc de Barenys. 
El Govern destinarà enguany 4,2 milions d’euros per finançar l’expropiació 
dels terrenys necessaris afectats per executar les obres al tram final del 
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barranc. Els treballs, amb un cost aproximat de 12 milions d’euros, s’iniciaran 
el 2016 i s’executaran fins al 2018.  
 
L’acord s’emmarca en el conveni de col·laboració que les dues 
administracions van signar l’any 2013 a l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic 
de Vila-Seca i Salou. L’objectiu és reforçar Salou com a destí turístic i dotar-lo 
de les infraestructures i els serveis necessaris per donar resposta als reptes i 
les demandes de l’oferta turística internacional. 
 
Modificació dels Estatuts de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, que 
s’adapten a l’evolució normativa dels darrers anys 
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels Estatuts de l’Institut de 
Diagnòstic per la Imatge (IDI), amb l’objectiu d’adaptar-los a l’evolució 
normativa i a l’experiència assolida els darrers anys de funcionament. 
 
L’IDI és una empresa pública creada per acord de Govern el 21 de desembre 
de 1990 sota la denominació de Centre de Ressonància Magnètica de la 
Ciutat Sanitària Vall d’Hebron. Des de llavors, l’acord s’ha modificat en 4 
ocasions: per acords de Govern de 1991, de 1992 (quan va rebre la 
denominació actual) i de 2001, i pel decret 127/2000, d'estructuració del 
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 
 
La renovació dels Estatuts es basa en 4 eixos: l’ampliació dels objectius 
assignats a l’IDI en relació amb l’ús i tractament de la imatge mèdica; 
l’ampliació de funcions, que recull expressament la docència i la recerca; la 
modificació de l’estructura de govern, que se simplifica amb la supressió de la 
figura del conseller delegat, i l’adaptació a la normativa de contractes del 
sector públic, amb el reconeixement exprés del seu caràcter de mitjà propi. 
 
Convocatòria de subvencions destinades a fomentar i difondre la cultura 
i la realitat religioses 
 
El Consell Executiu ha autoritzat el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals a destinar 800.000 euros per a la convocatòria de 2015 de 
subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa a la societat catalana. 
Les subvencions són per promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la 
convivència i la tolerància, per difondre la realitat i l’actualitat religioses i per a 
l’edició de llibres de temàtica relacionada amb el fet religiós. En aquest sentit, i 
com ja es va fer en l’exercici anterior, la convocatòria d’aquest 2015 tornarà a 
oferir ajuts per a accions de comunicació que difonguin la realitat i l’actualitat 
de les diverses religions presents a Catalunya. 
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Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta declarades element 
festiu patrimonial d’interès nacional  

 
El Govern ha acordat declarar Les Caramelles del Roser de Sant Julià de 
Vilatorta element festiu patrimonial d’interès nacional i inscriure la declaració 
de l’element festiu patrimonial d’interès nacional al Catàleg del Patrimoni 
Festiu de Catalunya. 
 
Les Caramelles van néixer a finals del segle XVI i han perdurat en la seva 
forma original a Sant Julià de Vilatorta. La indumentària, la intervenció 
instrumental i una música popular molt pròpia, així com el fet d’haver-se 
transmès de generació en generació de forma ininterrompuda, fan que siguin 
mereixedores de ser declarades element festiu patrimonial d’interès nacional, 
com recull el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de 
Catalunya. La finalitat de la declaració és assegurar la preservació, protecció 
i promoció, amb un reconeixement especial de Les Caramelles del Roser de 
Sant Julià de Vilatorta com a manifestació de la cultura tradicional catalana 
d’especial arrelament i rellevància, i adequar-lo a les categories previstes al 
decret del patrimoni festiu de Catalunya.  
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