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El Govern aprova el currículum de l’educació primària 
que suposa un salt en l’avenç de l’aprenentatge per 
competències 

 
 El currículum s’implantarà el curs escolar 2015-2016 

 

 Els objectius són consolidar el treball per competències per 
desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials, i 
desenvolupar l’acció tutorial per contribuir al seu creixement 
personal 

 

 Com a novetat s’incorpora la relació de les competències en cada 
una de les àrees de coneixement; preveu orientacions 
metodològiques i d’avaluació, s’incrementen en 175 les hores de 
matemàtiques i la presència de les competències digitals 
 

 S’ha elaborat d’acord amb les recomanacions d’Europa 2020 i 
s’emmarca en l’Ofensiva de País a favor de l’èxit escolar i en el 
Marc per al plurilingüisme 
 

 
El Consell Executiu ha aprovat el decret d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació primària, un currículum que suposa un canvi de paradigma respecte 
del model actual, atès que fixa, com a principal objectiu, l’aprofundiment en el 
model competencial per tal de garantir l’adquisició de les competències 
bàsiques de l’alumnat en acabar l’etapa obligatòria.  
 
Les principals novetats d’aquest nou currículum són que incorpora la relació 
de les competències en cada una de les àrees de coneixement, que preveu 
orientacions metodològiques i d’avaluació, incrementa en 175 les hores de 
matemàtiques i la presència de les competències digitals com a transversals 
en tota l’etapa. 
 
La tradició pedagògica de Catalunya ha permès la transformació metodològica 
necessària per aquest canvi de paradigma cap a les competències bàsiques. 
Aquestes suposen apostar per un model pedagògic que prioritza la interrelació 
dels diferents coneixements que aprèn l’alumne i la seva posada en acció. Les 
competències presents en el currículum són les següents: comunicativa 
lingüística i audiovisual; matemàtica; del coneixement i la interacció amb el 
món físic; artística i cultural; digital; social i ciutadana; d’aprendre a aprendre; i 
d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.  
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El currículum d’educació primària té com a objectius consolidar el treball per 
competències per desenvolupar les capacitats personals i les habilitats 
socials, i desenvolupar l’acció tutorial per contribuir al seu creixement 
personal. El currículum es vincula amb l’etapa d’educació infantil i enllaça amb 
la de secundària per donar coherència, facilitar la continuïtat del procés 
educatiu i assegurar una transició adequada. 
 
El Govern ja fa més de tres anys que treballa en el desenvolupament 
d’aquestes competències i, per això, els currículums proposats incorporen els 
aspectes nuclears dels documents d’identificació i desplegament de les 
competències bàsiques a primària elaborats entre l’any 2011 i el 2015. De 
moment, s’han publicat els dels àmbits lingüístic (llengua catalana i llengua 
castellana), matemàtic i digital, i elaborat els de llengües estrangeres en 
l’àmbit lingüístic i l’àmbit del coneixement del medi. Actualment s’estan 
desenvolupant els corresponents als àmbits d’educació física, artístic i valors 
socials i cívics. 
 
Pel que fa a les matemàtiques, l’objectiu és que l’alumne, quan acabi 
l’ensenyament obligatori, sigui capaç de plantejar-se i resoldre problemes, o 
bé interpretar la informació i analitzar-la críticament. Ara, a banda dels 
coneixements -saber restar, dividir o sumar fraccions-, es demana que 
sàpiguen traduir un problema a una representació matemàtica, donar i 
comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades, i 
fer preguntes i generar problemes de caire competencial. 
 
 
Novetats en el currículum 
 
El currículum de primària incorpora com a novetats, entre d’altres, la inclusió 
d’orientacions metodològiques i d’avaluació per poder guiar aquest treball 
competencial, i una acció tutorial, tant individual com col·lectiva. Altres 
aspectes destacats són l’increment de 175 hores de matemàtiques al llarg de 
tota l’etapa i la presència de les competències digitals, que fan referència al 
desenvolupament de mètodes de treball eficaços i adequats en l’ús de les 
tecnologies digitals. La proposta també fa una especial atenció al procés de 
lectura i escriptura, i a la consolidació del Suport Escolar Personalitzat (SEP). 
 
Pel que fa a la distribució horària, l’etapa d’educació primària consta de 5.250 
hores lectives, d’aquestes, 525 hores corresponen a l’esbarjo i la resta, 4.725 
hores, són les destinades a les àrees de coneixement, que es reparteixen 
entre sis àmbits diferents i les hores de lliure disposició que destina el centre 
d’acord amb el seu projecte educatiu.  
 
A més, la nova norma, que manté l’organització en cicles -inicial, mitjà i 
superior-, s’ha realitzat tenint en compte el decret que regula l’atenció a 
l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu que té com a finalitat assegurar 
expectatives d’aprenentatge a tots i cadascun dels alumnes. També preveu 
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l’àrea educació artística en tots els cursos per afavorir les competències 
relacionades amb l’expressió, el sentit artístic o la creativitat. 
 
Aquest currículum s’ha elaborat d’acord amb les recomanacions de l’Europa 
2020 i del programa Rethinking education 2012. També té en compte els 
objectius de l’eix 4 de l’Ofensiva de País a favor de l’èxit escolar, sobre 
innovació metodològica i didàctica a les aules, i els del Marc per al 
plurilingüisme, per garantir que l’alumnat compti amb el domini de les dues 
llengües oficials i el coneixement, com a mínim, d’una llengua estrangera per 
adquirir una sòlida competència comunicativa. 
 
El Departament d’Ensenyament ha dut a terme sessions informatives a més 
de 4.000 professionals del món docent per informar de les novetats del nou 
currículums de primària. Les sessions s’han realitzat arreu de tot el territori 
entre els mesos de febrer i març i hi han participat professionals vinculats a 
l’ensenyament, principalment directors i caps d’estudis dels centres educatius, 
membres dels serveis educatius, com directors dels EAP –equips 
d'assessorament i orientació psicopedagògic– o dels CRP –centres de 
recursos pedagògics –, inspectors i representants dels instituts de Ciències de 
l’Educació de les diferents universitats catalanes. 
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El Govern acorda que els fons obtinguts per l’impost a 
les operadores d’Internet es destini al foment de la 
indústria audiovisual i a la difusió cultural digital 
 

 El fons per al foment de la indústria audiovisual rebrà fins a un 
màxim del 95% dels ingressos de l’impost. La dotació es repartirà 
entre les actuals línies d’ajuts del Departament de Cultura 
adreçades a impulsar la indústria cinematogràfica i audiovisual de 
Catalunya 

 

 El fons per al foment de la difusió cultural digital rebrà un mínim 
del 5% de l’impost, que es destinarà a projectes o actuacions que 
promoguin l’accés de la ciutadania a Internet en centres o 
institucions de difusió cultural 

 

 Es crea la Comissió de Seguiment per al Foment del Sector 
Audiovisual i per a la Difusió Cultural Digital com a òrgan 
consultiu sobre la destinació dels ingressos derivats de l’impost 

 
El Govern ha aprovat el decret que estableix els fons a què es destina l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques. L’impost, que la Generalitat de Catalunya va 
crear mitjançant la Llei 15/2014, del 4 de desembre, es destinarà a dos fons, 
el de foment de la indústria audiovisual i el de la difusió de la cultura digital.  
 
El fons per al foment de la indústria audiovisual de Catalunya constituirà una 
nova font d’ingressos que ha de permetre impulsar la indústria 
cinematogràfica i audiovisual. Per la seva banda, els recursos del fons per al 
foment de la difusió cultural digital s’hauran de destinar a projectes o 
actuacions que promoguin l’accés de la ciutadania a Internet en centres o 
institucions de difusió cultural. 
 
El decret estableix els criteris d’atorgament dels ajuts i fixa el percentatge 
mínim de recaptació anual de l’impost per a cadascun del fons. En aquest 
sentit, els ingressos que s’obtinguin mitjançant la taxa es distribuiran de la 
manera següent: 
  
El fons per al foment de la indústria audiovisual rebrà fins a un màxim del 
95%. La dotació es repartirà entre les actuals línies d’ajuts del Departament de 
Cultura:  

 Fons per al foment de la producció d’obres cinematogràfiques i 
audiovisuals: un mínim del 50%. 

 Fons per al foment de la distribució independent: un mínim del 5%. 

 Fons per al foment de l’exhibició: un mínim del 5%. 
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 Fons per al foment de la difusió i la promoció de les obres i la cultura 
cinematogràfiques: un mínim del 5%. 

 Fons per al foment de la competitivitat empresarial: un mínim del 5%. 
 
El fons per al foment de la difusió cultural digital rebrà un mínim del 5%, que 
es destinarà a projectes o actuacions que persegueixin algun dels objectius 
següents: 
 

 Impuls de l’oferta cultural arreu del territori a través de l’Anella Cultural i 
la Xarxa Concertada de Pantalles Digitals, per posar a disposició de la 
ciutadania manifestacions culturals en xarxa dels àmbits del teatre, la 
música, la dansa, el circ, l'òpera, l'audiovisual i la cultura popular. 

 Foment de la creació i realització de continguts natius digitals. 

 Impuls de la transició digital dels sectors culturals tradicionals. 
 
Si en un exercici pressupostari queden romanents dels fons, aquests 
s’incorporaran en l’exercici següent al mateix fons o a un altre fons audiovisual 
diferent si l’excedent procedeix del conjunt dels fons destinats al foment de 
l’audiovisual. Els romanents del Fons per al foment de la difusió cultural digital 
se sumaran al mateix fons.  
 
La modalitat dels ajuts que es poden sol·licitar és de préstecs o subvencions 
que s’han de reintegrar si els projectes subvencionats obtenen beneficis 
d’explotació. En el cas dels préstecs, aquests seran reintegrats, amb els 
interessos que corresponguin, d’acord amb les bases reguladores, i que 
revertiran en el fons de procedència. I els ajuts que consisteixin en 
subvencions de caràcter reintegrable s’han de retornar si el projecte obté 
beneficis. El retorn total o parcial es fa en funció dels ingressos obtinguts per 
l’explotació del projecte. Les quanties retornades també revertiran al fons de 
procedència. 
 
Per tal de gestionar la destinació dels ingressos en els diferents fons es crea 
una Comissió de Seguiment. Aquest òrgan estarà format per representants del 
Departament de Cultura, de la Direcció General de Creació i Empreses 
Culturals i d’entitats representatives dels sectors de l’audiovisual i dels 
continguts culturals digitals.  
 
L’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques és un tribut finalista que grava la disponibilitat del 
servei d’accés a continguts existents en xarxes de comunicacions 
electròniques. Així, les companyies operadores d’Internet hauran de pagar 
una quota fixa de 0,25 euros/mes per cada connexió contractada a través de 
la telefonia fixa o de dispositiu mòbil. Les companyies no podran repercutir 
l’import de la quota al contribuent. En total, s’espera recaptar 20,5 milions 
d’euros anuals amb el nou impost, que no suposarà cap càrrega per a l’usuari. 
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El Govern manté els preus públics universitaris per al 
curs 2015-2016 i garanteix l’accés i l’equitat a la 
universitat 
 

 El nou sistema de preus, implantat el 2012, estableix el pagament 
en funció del nivell de renda familiar i garanteix que ningú quedi 
fora de la universitat per motius econòmics 
 

 Pel que fa a les Beques Equitat, es continuarà aplicant una 
bonificació del 50% per a tots aquells estudiants que compleixen 
els requisits econòmics però que queden exclosos dels ajuts 
estatals al tenir una nota entre 5 i 5,5 
 

 Com a novetat, s’incorpora un sistema de pagament fraccionat de 
fins a 10 mesos, que permet el finançament del 100% de l'import 
de la matrícula amb un cost fix d'obertura i un tipus d'interès del 
0% 
 

 
El decret de preus públics universitaris per al curs 2015-2016 no aplicarà 
l’actualització de l’IPC, d’acord amb la proposta presentada a la Junta del 
Consell Interuniversitari de Catalunya, integrada pels rectors i els presidents 
dels consells socials de les universitats. Després del vistiplau d’aquest òrgan, 
el Govern ha aprovat avui el decret corresponent, que afecta els preus dels 
serveis acadèmics i complementaris dels ensenyament que presten les 
universitats públiques de catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
per al pròxim curs. 
 
La congelació dels preus públics universitaris, que ja es va aplicar el curs 
2014-2015, respon a l’objectiu de facilitar l’accés als estudis. Així, per tercer 
curs consecutiu, els preus dels crèdits matriculats per primera vegada seran 
els mateixos: 25,27 euros per als estudis de coeficient A; 35,77 euros per als 
de coeficient B; i 39,53 per als de coeficient C.  
 
El Govern dóna així compliment al compromís de mantenir els preus dels 
crèdits matriculats per primera vegada després de l’aplicació, el 2012, del 
sistema que estableix el pagament en funció del nivell de renda familiar. Un 
mecanisme que garanteix que ningú quedi fora de la universitat per motius 
econòmics. 
 
També es congelen els preus en les repeticions de matrícula, màsters, 
doctorats i serveis acadèmics administratius. En el cas dels màsters que no 
habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades, continua l’opció 
de reducció de fins a un 30% sobre el preu del crèdit. Així, es mantenen els 
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dos preus diferenciats entre els estudis que habiliten (41,17 euros/crèdit) i els 
que no habiliten (65,87 euros/crèdit, susceptible de la bonificació del 30%). 
 
Pel que fa a les Beques Equitat, es continuarà aplicant el tram més baix –que 
preveu una bonificació del 50%– per a tots aquells estudiants que compleixen 
els requisits econòmics per ser beneficiaris de les beques del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports (MECD) però que queden exclosos dels ajuts 
estatals al tenir una nota entre 5 i 5,5. Així mateix, les Beques Equitat 
mantindran la bonificació a les enginyeries en què es va aplicar el curs 2013-
2014 després del canvi de coeficient d’estructura docent.  
 
Pel que fa al fraccionament del pagament de la matrícula, el decret de preus 
per al curs 2015-2016 introdueix l’obligatorietat que, com a mínim, aquest 
fraccionament sigui el mateix que el curs anterior, que voldria dir que es faci 
en tres fases. Com a novetat, a través de l’AGAUR, s’estableix un sistema de 
pagament fraccionat de fins a 10 mesos, que permet el finançament del 100% 
de l'import de la matrícula dels estudis universitaris, amb un cost fix d'obertura 
(14 euros en matrícules semestrals i 24 euros en anuals ) i un tipus d'interès 
del 0%. 
 
Així mateix, el decret de preus afegeix la possibilitat que les universitats posin 
en marxa sistemes d’ajuts per atendre aquells estudiants que es trobin en 
circumstàncies personals sobrevingudes. Un mecanisme que s’afegeix al 
programa especial impulsat per l’AGAUR el curs passat per atendre els 
universitaris amb problemes econòmics sobrevinguts. Des del curs 2014-
2015, el termini per comunicar una nova situació econòmica que doni dret a 
beca és ininterromput i, per tant, durant tot l’any es resolen aquestes peticions. 
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El Govern fomenta l’ús de la fusta per activar la gestió 
forestal sostenible dels boscos i la prevenció dels 
incendis forestals  
 

 Amb aquest paquet de mesures l’Administració compleix amb el 
seu paper actiu i exemplificador en la lluita contra els efectes 
adversos del canvi climàtic i en la promoció de la competitivitat 
del sector forestal i el desenvolupament de les zones rurals 
 

 Entre les mesures adoptades s’incorporarà la fusta en la nova 
construcció dels edificis de la Generalitat; es fomentarà la recerca 
i la innovació per millorar la competitivitat de la fusta, i es 
sensibilitzarà la població sobre els avantatges de la gestió forestal 
sostenible 
 

El Consell Executiu ha aprovat l’Acord pel qual s’impulsen mesures de foment 
de l’ús de la fusta i productes derivats amb l’objectiu d’activar la gestió forestal 
sostenible dels boscos. Aquesta iniciativa també pretén potenciar les funcions 
econòmiques dels boscos i ajudar a la valorització dels recursos fusters; 
recolzar la indústria de la fusta com a agent econòmic important mitjançant 
l’augment de la demanda de fusta; contribuir a la reducció d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle; fomentar la innovació del sector de la fusta i de la 
construcció, i millorar el comportament energètic dels edificis de la Generalitat. 
 
Els boscos proporcionen nombrosos productes i serveis, entre els quals la 
fusta destaca com el més important des del punt de vista quantitatiu i 
econòmic. Cal tenir present que és un material capaç de capturar CO2 
atmosfèric en massa i emmagatzemar-lo a llarg termini, i té unes 
característiques excepcionals pel que fa a versatilitat, resistència, lleugeresa i 
baixa energia incorporada en el seu procés de transformació i transport. A 
més, no genera residus tòxics quan arriba al final de la seva vida útil i permet 
aprofitar l’energia capturada durant la fotosíntesi. En definitiva, la utilització de 
fusta i productes derivats en l’edificació permet assolir millor els objectius de 
sostenibilitat atès que, en el seu procés de producció, es requereix menys 
quantitat d’energia i s’allibera menys diòxid de carboni a l’atmosfera respecte 
d'altres materials utilitzats en la construcció. Això permet afavorir la disminució 
de la quantitat de combustible en els boscos i, en conseqüència, reduir la 
severitat i perillositat dels incendis forestals. 
 
Amb aquest pla d’impuls de mesures que promoguin la utilització de fusta i 
productes derivats es dóna compliment al paper de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya com a subjecte actiu i exemplificador en la lluita 
contra els efectes adversos del canvi climàtic i en la promoció de la 
competitivitat del sector forestal i el desenvolupament de les zones rurals. 
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Per tot això, el Consell Executiu ha acordat, avui, impulsar les mesures 
següents: 
 

 Incorporació de fusta i productes derivats en la nova construcció i en la 
gran rehabilitació d’edificis que promou l’Administració de la Generalitat 
i el seu sector públic en un volum mínim de 0,035 metres cúbics per 
metre quadrat de superfície construïda (excepte informe justificatiu 
contrari). La fusta i productes derivats han de procedir de boscos 
gestionats de manera sostenible i, preferentment, de les espècies 
següents: el pi roig, la pinassa, el pi radiata, el pi marítim, el pi negre, 
l’avet, l’avet Douglas, el castanyer, el faig, el roure de fulla gran, i 
l’alzina. 

 

 Foment de la recerca, la innovació i la transferència tecnològica per 
millorar la competitivitat de la fusta local i productes derivats. 

 

 Foment de la certificació forestal i d’una marca de garantia per a la 
comercialització de la fusta de Catalunya i productes derivats que 
permeti la seva identificació amb garantia de proximitat, sostenibilitat i 
qualitat en els mercats locals i també en els mercats exteriors.  

 

 Promoció, en col·laboració amb col·legis professionals, de la formació 
en el bon ús i el coneixement dels avantatges vinculats a la utilització 
de fusta i productes derivats en construcció i rehabilitació d’edificis. 

 

 Difusió i sensibilització al públic en general sobre la importància i els 
avantatges de la gestió forestal sostenible, mitjançant l’ús de la fusta i 
productes derivats en la construcció, així com de la certificació forestal i 
altres sistemes de garantia de la seva qualitat.  
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El Govern aprova la creació d’un grup de treball que 
elaborarà el futur text normatiu per a la contractació 
de serveis sanitaris d’atenció a les persones  
 

 La nova llei haurà de permetre que l’administració pública pugui 
elegir contractar als seus proveïdors de la manera més oportuna i 
amb criteris de qualitat específics 

 

 La disposició normativa s’adaptarà a la Directiva europea relativa 
a la contractació de serveis sanitaris que dóna a les 
administracions competents un ampli marge de maniobra per 
organitzar l'elecció dels proveïdors 

 

 Fins a l’entrada en vigor i implementació de la nova llei es 
mantindran vigents els actuals convenis, contractes i 
autoritzacions formalitzats en matèria de gestió sanitària  

 
El Govern ha aprovat aquest matí la creació d’un grup de treball integrat per 
experts en matèria sanitària i de contractació per a l’elaboració, en un període 
màxim de sis mesos, de les bases d’un avantprojecte de text normatiu que 
transposi la Directiva europea 2014/24/CE de serveis en allò que correspon a 
la contractació de serveis sanitaris del Sistema Sanitari Integral d'Utilització 
Pública de Catalunya (SISCAT) en el marc d'una llei catalana de contractació 
de serveis sanitaris i socials d'atenció a les persones. 
  
Aquesta Directiva considera que, atenent la importància del context actual i el 
caràcter delicat dels serveis d’atenció a les persones (sanitaris, socials i 
educatius), ha d'oferir-se a les administracions competents un ampli marge de 
maniobra per organitzar l'elecció dels proveïdors dels serveis de la manera 
que considerin més oportuna i, d’aquesta manera, assegurar que els poders 
adjudicadors puguin aplicar, per a l'elecció dels proveïdors d’aquests serveis 
públics essencials, criteris de qualitat específics. 
 
Així mateix, al ser els serveis sanitaris i socials competència de la Generalitat,  
correspon al Govern el desplegament legislatiu per tal d’adequar la 
contractació d’aquests serveis públics a les peculiaritats del model de salut i 
social de Catalunya. 
 
D’altra banda, i fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei reguladora de 
l’ordenació de les prestacions sanitàries del Sistema Sanitari Integral 
d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), es mantindran vigents els actuals 
convenis, contractes i autoritzacions formalitzats per a la gestió dels serveis 
sanitaris d’atenció primària, sociosanitaris i de salut mental, inclosos els 
d’atenció a les drogodependències, d’utilització pública d’àmbit comunitari. 
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El Govern proposa aquest nou marc normatiu tenint en compte les mocions i 
resolucions del Parlament de Catalunya sobre l’atenció primària de salut i 
sobre la situació de la sanitat, en les quals s’insta el Govern a evitar la 
convocatòria de concursos públics per a la gestió de les àrees bàsiques de 
salut, i té en compte l’Informe del grup de treball sobre les polítiques de salut; 
per tant es proposa aquest nou marc de contractació que estableixi els criteris 
vinculants en la contractació pública que permetin preservar les especificitats 
del model públic actual del nostre estat del benestar. 
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Altres acords del Govern 

 
Publicació de l’Índex de preus percebuts agraris de 2014 per a 
l’actualització de les rendes dels contractes de conreu 
 
El Consell Executiu ha aprovat l’acord pel qual es fa públic l’índex de preus 
percebuts agraris corresponent a 2014, a efectes de l’actualització de les 
rendes dels contractes de conreu. 
 
La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes 
s’actualitza cada any agrícola d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris 
que el Govern ha de publicar anualment al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts. 

 
Aquest índex s'obté a partir de l'estadística de preus agraris, estadística 
d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per la Llei d'estadística de 
Catalunya, per la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, i pels 
programes anuals d'actuació estadística que la desenvolupen. S’entén que 
l'any agrícola és el comprès entre l'1 de novembre d'un any i el 31 d'octubre 
de l'any següent. 
 
Ampliades les matèries de competència sancionadora de la Llei de 
qualitat agroalimentària 

 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació del decret que estableix la 
competència sancionadora de la Llei de qualitat agroalimentària per assolir 
una major claredat jurídica, tenint en compte que des que es va aprovar el text 
s’han produït diverses modificacions en l’estructura del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Entre d’altres, 
s’ha creat la Subdirecció General de la Inspecció i Control Agroalimentari, 
unitat encarregada del control oficial de la majoria de matèries a les quals fa 
referència la Llei, inclòs l’etiquetatge de la carn de boví. 

 
El nou decret amplia les matèries que actualment són competència de la 
Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i 
equipara el procediment per tramitar els expedients sancionadors en relació 
amb l’etiquetatge de la carn de boví a la resta de serveis i productes. Així, per 
raons d’eficàcia administrativa i homogeneïtat territorial, se suprimeix l’article 2 
del decret anterior de manera que el director general d’Alimentació, Qualitat i 
Indústries Agroalimentàries serà l’encarregat d’iniciar els procediments i 
imposar les sancions per a les infraccions lleus i greus, en lloc de fer-ho el 
director dels Serveis Territorials corresponents, com estableix el text vigent.  
 

 
 



 

 

Acords de Govern. 23.06.2015  

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

 

14 

El Consorci Sanitari de Terrassa i el Consorci de Salut del Maresme i la 
Selva s’integren en Interhospitalia  
 
El Govern ha aprovat la integració del Consorci Sanitari de Terrassa i del 
Consorci de Salut del Maresme i la Selva com a socis d’Interhospitalia, 
agrupació econòmica sense ànim de lucre que presta serveis de neteja, 
desinfecció i esterilització d’immobles, roba de tot tipus, eines i estris propis 
d’activitats d’entitats prestadores de serves assistencials.  
 
L’acord també preveu l’increment de la participació en Interhospitalia de la 
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que 
fins ara integrava Interhospitalia juntament amb uns altres 9 socis: el Grup 
Althaia; el Grup Fundació Salut Baix Empordà; la Fundació Puigvert; l’Hospital 
de Figueres-Fundació de Salut Empordà; el Consorci Assistencial del Baix 
Llobregat; la Fundació Sant Llàtzer; la Fundació Palafrugell Gent Gran; la 
Clínica Barceloneta, SAU, i la Fundació Alba.  

 

Ratificada la modificació dels estatuts de l’Observatori del Paisatge de 
Catalunya  
 
El Consell Executiu ha ratificat la modificació dels estatuts de l’Observatori del 
Paisatge de Catalunya, un consorci amb participació majoritària de la 
Generalitat, amb l'objectiu d'adaptar-los a la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració local, aprovada l'any 2013, i a la Llei de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, de 
l’any 2014. 
 
La legislació estableix que els estatuts de cada consorci han de determinar a 
quina administració s'adscriuen, així com el seu règim pressupostari, 
comptable, de control i del personal. 
 
L'Observatori del Paisatge de Catalunya és un ens d'assessorament de 
l'Administració catalana i de conscienciació de la societat en general en 
matèria de paisatge. La seva creació respon a la necessitat d'estudiar el 
paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d'un desenvolupament 
sostenible. 
 
El Govern modifica dos decrets per tal d’actualitzar els criteris 
d’avaluació i conservació del patrimoni arqueològic i paleontològic 
 
El Govern ha aprovat la modificació de dos decrets que estableixen les regles 
d’avaluació i tria dels materials arqueològics i paleontològics provinents 
d’intervencions arqueològiques i paleontològiques, així com dels materials 
dipositats en museus registrats.  
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L’aprovació d’aquesta modificació permetrà solucionar el problema actual de 
com procedir amb determinades classes de béns sense un gran valor 
arqueològic, amb el benentès que la nova regulació no varia el concepte que 
el material arqueològic i paleontològic no es pot destruir. 
 
Concretament, modificarà el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i del Decret 328/2011, de 
26 d’abril, de creació del Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia, i de 
la Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia.  
 
El nou decret concreta l’òrgan competent que ha d’emetre els informes de les 
sol·licituds d’avaluació i tria de restes mobles procedents d’intervencions 
arqueològiques i paleontològiques i el procediment a seguir per a 
l’emplaçament controlat de les restes mobles i l’elaboració dels criteris i taules 
d’avaluació i tria. Per tal de portar a terme aquest procediment, poden fer les 
sol·licituds els directors de museus registrats i els directors de les 
intervencions. 
 
El nou decret disposa la creació d’un registre d’emplaçaments controlats de 
béns mobles i així queda constància del lloc exacte del dipòsit on es 
reubiquen els materials repetitius, sense valor científic i no museïtzables en 
cap sentit.  
 
El Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG) serà una outstation del 
Centre de Regulació Genòmica (CRG) 
 
El Govern ha aprovat ratificar la transferència de la gestió del Centre Nacional 
d’Anàlisi Genòmica (CNAG), que s’ha assignat com a outstation del Centre de 
Regulació Genòmica (CRG). Un canvi d’adscripció que té com a objectiu que 
l’impuls innovador del CNAG s’estengui al desenvolupament de projectes 
competitius de genòmica a gran escala.  
 
Inicialment, i des de la seva creació el gener de 2010, el CNAG estava adscrit 
al Parc Científic de Barcelona (PCB), d’acord amb el conveni de col·laboració 
signat entre la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Ciència i Innovació i el 
PCB. Ara, i mitjançant un nou conveni signat per les administracions estatal i 
autonòmica el desembre de 2014, i confirmat pel PCB i el CRG l’abril de 2015, 
s’ha acordat la transferència de la gestió del CNAG al CRG.  

 
 
 
 

 
 


