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La Generalitat ordenarà i regularà les noves modalitats 
d’allotjament turístic per tal de simplificar i actualitzar 
la normativa i regularitzar les tipologies d’allotjament 
existents  

 El Govern ha analitzat avui les línies polítiques de la nova 
regulació dels allotjaments turístics a Catalunya 

 A més de regularitzar els allotjaments turístics, el Govern pretén 
també racionalitzar i simplificar la normativa turística 

 La Comissió Sectorial d’Ordenació de la Taula de Turisme, 
formada per representants empresarials, acadèmics, jurídics i 
municipals, ha estat treballant de forma activa en aquesta nova 
regulació 

El Consell Executiu ha analitzat avui les línies polítiques de la nova regulació 
dels allotjaments turístics a Catalunya. 

Es tracta d’un compromís amb el sector turístic que el conseller Puig va 
anunciar durant la celebració del Dia Mundial del Turisme del 2014. Aquesta 
nova regulació s’ha treballat en el marc de la Comissió Sectorial d’Ordenació 
de la Taula de Turisme, formada per representants empresarials, acadèmics, 
jurídics i municipals, on s’ha escoltat i dialogat amb totes les parts implicades. 
Avui és la primera vegada que es fa pública. 

Els objectius d’aquesta nova regulació són: 

1. Racionalitzar i simplificar la normativa turística, a través d’un 
reglament únic de turisme que integrarà fins a vuit disposicions 
normatives de caràcter reglamentari d’aplicació en matèria turística a 
Catalunya, i suposarà una facilitació dels tràmits amb l’Administració. 

2. Ordenar i regularitzar l’oferta d’allotjament turístic en les seves 
diferents tipologies, així com possibles modalitats que poden 
aparèixer en un futur. 

3. Donar compliment al Pla Estratègic de Turisme, en l’àmbit de la 
modernització i actualització de la normativa turística existent. 
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Regulació i ordenació de noves modalitats d’allotjaments turístics 

El Govern regularitzarà i ordenarà les noves modalitats d’allotjament turístic, 
que quedaran totes elles subjectes a l’Impost sobre estades en establiments 
turístics, amb un import mínim de 0,65 euros a Barcelona i 0,45 a la resta de 
Catalunya. Com a novetats destacades, la nova regulació fa referència a: 

 Àrees d’acollida d’autocaravanes: Són espais de terreny, 
degudament delimitats, oberts al públic per a l’ocupació exclusiva 
d’autocaravanes en trànsit, a canvi de contraprestació econòmica. No 
admeten elements fixos com ara bungalous o mòduls i permeten una 
estada màxima de 48 hores. Es tracta d’una infraestructura amb una 
demanda molt alta, sobretot per a turistes que provenen de països del 
nord i centre d’Europa i d’Itàlia i que viatgen fent ruta. Catalunya fins 
ara no cobria aquesta necessitat.  

 Habitacions en habitatge compartit: Per tal de poder oferir aquest 
tipus d’allotjament en habitacions, el titular de l’activitat ha de ser el 
propietari de l’habitatge, ha d’estar-hi empadronat i ha de pernoctar-hi 
durant l’estada de l’usuari. El propietari esdevé responsable de les 
infraccions i incompliment de les obligacions definides a la normativa 
turística, d’habitatge, de consum, i municipal. 

El titular de l’activitat només pot cedir un màxim de dues habitacions, i 
com a màxim quatre mesos a l’any. El nombre de persones que es 
poden allotjar en aquestes habitacions no pot superar l’establert a la 
cèdula d’habitabilitat de l’allotjament. L’habitació es posa a disposició 
de tercers a canvi d’una contraprestació econòmica en condicions 
d’immediata disponibilitat, per una estada de temps continu igual o 
inferior a 31 dies, o temporalment per a d’altres períodes si es 
comercialitza o promociona en canals d’oferta turística.  

Les habitacions han de disposar de ventilació exterior i estar 
suficientment moblades per a la seva ocupació immediata. El titular ha 
de permetre l’ús del bany als hostes i només podrà prestar servei 
d’esmorzar. L’habitatge ha d’estar degudament senyalitzat amb el 
distintiu o placa identificativa corresponent. 

Els ajuntaments, en les seves ordenances, han de preveure aquest 
tipus de modalitat d’allotjament perquè aquesta es pugui dur a terme en 
el municipi corresponent. 

 Albergs turístics: Són establiments d’allotjament turístic que presten 
servei d’allotjament temporal en dormitoris de capacitat múltiple. Els 
albergs es classifiquen en una categoria única. Les condicions de 
prestació de servei d’allotjament ha d’incloure en tot cas la neteja 
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periòdica de les instal·lacions comunes i de les unitats d’allotjament, 
inclosa en el preu. 

Modificacions en les modalitats d’allotjament turístics existents 

La nova regulació preveu les modificacions següents en modalitats 
d’allotjaments turístics que ja existeixen: 

 Règim de condomini: Es permet el règim de condomini en la titularitat 
de l’immoble sobre el qual es constitueix un establiment hoteler o 
d’apartaments turístics, de manera que es permetrà la propietat 
horitzontal en aquests establiments. És a dir, si fins ara l’immoble on 
s’ubicava un hotel o apartament pertanyia a un únic titular, a partir d’ara 
es podran vendre individualment habitacions o estudis i o apartaments, 
en règim de propietat horitzontal.  

 Càmpings: S’equipara el concepte de mòbil-home i bungalou, i 
s’augmenta el percentatge d’aquests elements fixos permesos en un 
càmping (del 40 al 50%). Així mateix, els càmpings passen a 
categoritzar-se amb el símbol d’estrelles i aniran de dues a cinc, ja que 
la categoria d’una estrella estarà destinada a les àrees d’acollida 
d’autocaravanes. 

 Habitatges d’ús turístic: S’afegeix com a característica definidora de 
l’activitat que qualsevol habitatge que es comercialitzi o promocioni a 
través d’una comercialitzadora turística a Internet es considerarà 
turístic, independentment de la durada de la seva cessió. Així mateix, 
els ajuntaments podran requerir al propietari de l’habitatge que informi 
els veïns de la finca de l’obertura de l’habitatge d’ús turístic, prèviament 
a la seva posada en funcionament. 

Inspeccions i sancions 

Pel que fa a tot l’àmbit d’inspecció i disciplina turística, es dota a 
l’Administració de noves eines jurídiques i procediments per perseguir 
l’activitat turística il·legal.  

Per exemple, per primera vegada es crea un marc normatiu específic i propi 
per al turisme pel que fa als procediments sancionadors amb l’objectiu de 
guanyar en efectivitat. A més, es dota als ajuntaments de la mateixa capacitat 
sancionadora que la Generalitat de Catalunya. 

Així mateix, s’obliga a les empreses que presten o faciliten serveis de 
comercialització i promoció d’allotjaments turístics situats a Catalunya –com 
per exemple les comercialitzadores a Internet- a atendre les obligacions de la 
normativa turística, com ara l’obligació de fer constar el número del Registre 
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de Turisme de Catalunya (RTC) en tota publicitat que es faci de l’allotjament 
turístic, la prohibició de comercialitzar oferta d’allotjament turístic il·legal i 
respondre a tots els requeriments de la Inspecció Turística. 

Simplificació administrativa de la normativa turística 

Pel que fa a la simplificació administrativa, la normativa turística s’adequa al 
nou marc de règim de declaració responsable definit per la llei de simplificació 
aprovada pel Parlament de Catalunya la setmana passada. Així mateix, 
s’implanta la finestreta única empresarial (FUE) com a instrument integrat 
interadministratiu d’interlocució única amb l’empresa per facilitar els tràmits 
administratius i evitar que s’hagi d’acudir a diferents administracions. 
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El Govern regula la venda no sedentària en mercats de 
marxants per tal d’establir uns criteris comuns per a 
les administracions locals i els comerciants 

 

 El decret estableix les pautes que han de preveure les ordenances 
municipals per tal de garantir que els mercats de marxants se 
celebrin sota unes condicions de seguretat, salubritat i respecte al 
medi ambient 
 

 A Catalunya hi ha més de 570 mercats de marxants de periodicitat 
setmanal en uns 480 municipis, que s’estructuren en unes 30.300 
parades i donen feina a més de 8.000 persones de manera directa 

 

El Consell Executiu ha aprovat el decret que regula la venda no sedentària en 
mercats de marxants. El document, que actualitza la normativa vigent i 
l’adapta a la Directiva de Serveis europea, té com a principals objectius 
establir uns criteris comuns tant per a les administracions locals com per als 
comerciants a l’hora de desenvolupar aquesta activitat, i incrementar la 
seguretat jurídica en el sector.  
 
El decret, que reconeix la competència municipal en la regulació dels mercats 
de marxants, estableix les pautes bàsiques que han de preveure les 
ordenances dels municipis per regular aquesta activitat en aspectes com ara 
la seva ubicació, contingut i gestió. D’aquesta manera, es garanteix que els 
mercats de marxants se celebrin sota unes condicions de seguretat, salubritat 
i respecte al medi ambient. 
 
El text també dóna estructura jurídica a cada mercat de marxants. Així, 
s’estableixen els procediments per a la creació, modificació i extinció de 
mercats, i els corresponents canals de participació perquè els marxants hi 
siguin representats. També s’habiliten òrgans de resolució de conflictes entre 
ajuntaments i marxants i es delimita el règim d’autoritzacions d’accés al 
mercat, per garantir-ne la transparència i evitar mecanismes especulatius que 
en distorsionen el funcionament. 
 
Amb aquest decret, el Govern pretén donar estabilitat i desenvolupar la 
professió de marxant. A Catalunya hi ha més de 570 mercats de marxants de 
periodicitat setmanal en uns 480 municipis, que s’estructuren en unes 30.300 
parades. El sector dóna feina a més de 8.000 persones de manera directa, 
distribuïdes en 5.950 empreses. Un 92% dels usuaris consideren necessaris 
els mercats de marxants, ja que consideren que no tenen un mercat 
substitutiu. Amb l’aprovació d’aquest decret, el Govern exerceix les seves 
competències en matèria de comerç, reconegudes pel Tribunal Constitucional 
després que l’Estat intentés uniformitzar la normativa per a tot l’Estat l’any 
2010.  
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El Govern aprova els nous descomptes a la C-16 entre 
Terrassa i Manresa  
 

 Es preveu l’aplicació de bonificiacions addicionals de fins a un 
50% a l’autopista entre Manresa i Terrassa el gener de 2016 

 

 Els desplaçaments interns en hora punta per la C-16, entre els 
accessos de Sant Vicenç de Castellet i Manresa Sud i Centre, 
incloent-hi els vehicles procedents de Monistrol de Montserrat 
seran bonificats al 100% 

 

 A la barrera de les Fonts aquesta mateixa setmana es reduirà la 
tarifa un 18,37% i el gener de 2016 s’aplicarà el sistema de peatge 
tancat, amb reduccions de fins al 80% segons el recorregut 

 
El Govern ha aprovat avui el decret de modificació de la concessió de la C-16 
Sant Cugat del Vallès-Terrassa-Manresa, que permet implantar un nou 
sistema de descomptes al tram entre Terrassa i Manresa amb l’objectiu 
d’optimitzar la utilització de l’autopista i millorar la seguretat i la mobilitat en el 
corredor format per aquesta via juntament amb la C-55 i la C-58.  
 
En els últims anys, la Generalitat de Catalunya ha adoptat un conjunt de 
mesures a les autopistes de la seva titularitat per homogeneïtzar les tarifes 
dels peatges i promoure una gestió de la mobilitat més sostenible. En aquest 
sentit, s’està aplicant un sistema de descomptes acumulatiu a partir de criteris 
de recurrència, alta ocupació i vehicles amb baix nivell d’emissions. 
 
Amb la voluntat d’aprofundir en aquest model, el Govern ha impulsat un pla 
d’actuacions per a la millora de la mobilitat i la seguretat al corredor que 
integren la C-16, la C-55 i la C-58 entre el Vallès Occidental i el Bages. Aquest 
programa inclou, entre altres, l’execució d’obres de millora de la seguretat 
viària a les vies alternatives a l’autopista i la millora de la senyalització d’accés 
a aquesta. 
 
En paral·lel, el pla comporta l’establiment d’un nou sistema tarifari a la C-16, 
amb bonificacions addicionals a les existents, que consta de dos eixos, en 
coherència amb els criteris establerts en el Pla d’homogeneïtzació de peatges: 
 

 Un sistema de bonificacions en el tram Terrassa-Manresa, en benefici 
de la mobilitat a l’entorn de Manresa per descongestionar la C-55 en 
aquest recorregut, en especial a les hores punta per tal de millorar la 
fluïdesa i la seguretat viària de les carreteres C-55 i C-58. 

 

 L’homogeneïtzació de les tarifes i la implantació d’un sistema de peatge 
tancat virtual al tram Sant Cugat del Vallès-Terrassa, que ha de 
permetre una reducció substancial del peatge tot adequant-lo al 
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recorregut real dut a terme pels usuaris. Aquest nou sistema s’afegeix 
als descomptes per recurrència, alta ocupació i baix nivell d’emissions. 

 
En concret, avui s’ha aprovat: 
 

 

 A la C-16 al peatge de Sant 
Vicenç de Castellet: 
Bonificacions addicionals per als 
vehicles lleugers que hi circulin 
de dilluns a divendres no festius 
entre les 7 h i les 10,30 h; i entre 
les 17 h i les 21 h. 

 
- Barrera troncal: Descompte del 

50% per als moviments des de 
l’entorn de Manresa per als 
vehicles que accedeixin a la C-
16 pels enllaços núm. 49 
Manresa Sud o núm. 50 Manresa 
Centre, en tots dos sentits de 
circulació. 

 
- Barrera lateral: Descompte del 

100% per als moviments interns 
entre l’enllaç núm. 41 St. Vicenç 
de Castellet (incloent-hi els 
vehicles procedents de Monistrol 
de Montserrat) i els enllaços 
núm. 49 Manresa Sud o núm. 50 
Manresa Centre, en tots dos 
sentits de circulació. S’hi 
inclouen els municipis de 
Navarcles, Sant Fruitós de 
Bages, Santpedor i Sant Joan de 
Vilatorrada. 

 
 Els nous descomptes s’aplicaran a partir del gener de 2016 una vegada 

implementats els sistemes de verificació i control necessaris. En aquest 
sentit, avui també s’inicia el procés per licitar la instal·lació d’aquests 
sistemes.  

 Cal que els usuaris facin el pagament del peatge mitjançant sistema 
dinàmic o telepeatge (Via-T) o qualsevol altre sistema dinàmic 
prèviament autoritzat. 

 Es manté la reducció del 45% de dilluns a divendres no festius. 
 Es mantenen els descomptes del 30% per a vehicles ecològics i del 

40% per a vehicles d’alta ocupació. A partir del 15 de setembre s’hi 
afegirà la bonificació del 100% per a vehicles elèctrics.  
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 Al tram Sant Cugat del 
Vallès-Terrassa: 

 
- Reducció del 18,37% 

addicional en la tarifa, que 
s’aplicarà a tots els vehicles 
lleugers de dilluns a 
divendres no festius, a partir 
de l’endemà de la publicació 
del decret al DOGC, aquesta 
setmana.  

 
- Sistema de peatge tancat 

virtual per als recorreguts 
interns amb origen i destí als 
enllaços 13-21, de manera 
que els usuaris abonin el 
peatge en funció dels 
quilòmetres recorreguts. 
Aquest sistema, per a tot 
tipus de vehicles i tots els 
dies de la setmana, 
s’aplicarà a partir de gener 
de 2016 un cop 
implementats els sistemes 
de verificació i control. En 
aquest sentit, avui també 
s’inicia el procés per licitar la 
instal·lació d’aquests 
sistemes. 

 
 Cal que els usuaris facin el pagament del peatge mitjançant sistema 

dinàmic o telepeatge (Via-T) o qualsevol altre sistema dinàmic 
prèviament autoritzat 

 
 Es mantenen els actuals moviments o recorreguts gratuïts (els que 

tenen els seu origen i destinació entre els enllaços números 13, AP-7 – 
B-30 – Sant Cugat del Vallès; i 16, Rubí – Sant Quirze del Vallès). 

 
 Es mantenen els descomptes 30% per recurrència, 30% vehicle 

ecològic i 40% vehicle d’alta ocupació. A partir del 15 de setembre s’hi 
afegirà la bonificació del 100% per a vehicles elèctrics. 

 
 Es manté la reducció del 45% de dilluns a divendres no festius. 
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El sistema de peatge tancat virtual comporta la instal·lació 
de pòrtics com el de la fotografia 
 
 
Gratuïtat per al transport regular de viatgers 
 
D’altra banda, cal indicar que estaran exempts del peatge els vehicles de 
transport públic regular de viatgers que pertanyin a empreses concessionàries 
autoritzades per als itineraris i freqüències establertes en els seus contractes 
per raó dels quals utilitzin l’autopista C-16. Aquesta gratuïtat s’aplicarà a partir 
del setembre vinent. 
 
Requisits del sistema  
 
En tots els casos, per poder aplicar aquests descomptes, cal que els usuaris 
utilitzin com a modalitat de pagament el sistema dinàmic o telepeatge (Via-T) 
o qualsevol altre sistema dinàmic prèviament autoritzat. Durant els dos 
primers anys d’aplicació del nou sistema, la concessionària de la C-16 
facilitarà aquests dispositius als usuaris que actualment no en diposin sense 
cost d’adquisició.  
 
 
Millora de la mobilitat 
 
Actualment, la mobilitat per carretera entre Manresa i la conurbació de 
Barcelona es distribueix d’una forma poc eficient, atès que es basa 
principalment en dues vies convencionals, la C-55 i la carretera C-58 (més de 
30.000 vehicles diaris), que suporten un gran volum de trànsit, mentre una via 
d’alta capacitat com la C-16, és infrautilitzada (la meitat que les anteriors, uns 
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15.000 vehicles diaris de mitjana). La C-55 i la C-58 registren un trànsit molt 
heterogeni; per exemple, reben molt trànsit local però també molts vehicles 
pesants que fan llarg recorregut. L’autopista C-16, per les seves 
característiques, no absorbeix aquest trànsit i presenta dificultats 
d’accessibilitat des de la vialitat de l’entorn. 
 
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. Aquestes actuacions, amb 
una inversió prevista de 20 milions d’euros, tindran un termini d’execució fins 
al 2016.  
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El Govern ha analitzat l’Informe sobre l’estat dels 
Serveis Socials a Catalunya, que constata la davallada 
de les aportacions de l’Estat a programes socials 
 

 Segons l’Informe, l’assignació de l’Estat espanyol per a programes 
socials a Catalunya cau un 88% des de 2011 
 

 L’aportació estatal del mínim garantit del Programa d’atenció a la 
dependència ha patit una reducció del 22,19% des de 2012 
 

 Des del 2008 l’Estat ha deixat de finançar 11 dels 16 programes 
socials que han de ser cofinançats per les dues administracions 

 

 L’Informe, elaborat pel Consell General de Serveis Socials (CGSS),  
fa una radiografia de la situació de l’atenció social al nostre país i 
n’analitza tant l’assistència de les necessitats de la població, com 
el finançament 
 

 
El Govern ha analitzat avui l’Informe sobre l’estat dels Serveis Socials a 
Catalunya, elaborat pel Consell General de Serveis Socials (CGSS). El 
document fa una radiografia de la situació de l’atenció social al nostre país i 
n’analitza tant l’assistència de les necessitats de la població, com el 
finançament. 
 
L’Informe constata una reducció del cofinançament de l’Administració general 
de l’Estat pel que fa a programes de l’àmbit dels serveis socials a Catalunya. 
Per fer-ne l’anàlisi, es distingeixen dos blocs: el programa dependència-mínim 
garantit i els programes socials. L’evolució de l’assignació per a programes 
socials a Catalunya per part de l’Estat espanyol, en el període 2011-2015, ha 
sofert una reducció del 88,22%.  
 
Des del 2008 el Govern de l’Estat ha deixat de finançar 11 dels 16 programes 
socials que està establert que han de ser cofinançats per l’Administració 
general de l’Estat, i que són:  
 
- Programa de prestacions bàsiques de serveis socials (Pla concertat) 
- Intervenció social integral del poble gitano 
- Pla d’acció per a persones grans (l’Estat va deixar de finançar-lo el 2008) 
- Pla del voluntariat (l’Estat va deixar de finançar-lo el 2009) 
- Suport a famílies en situacions especials (l’Estat va deixar de finançar-lo el 
2009) 
- Conciliació de la vida familiar i laboral (l’Estat va deixar de finançar-lo el 
2009) 
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- Programes específics per a dones (l’Estat va deixar de finançar-los el 2011) 
- Programa d’emancipació de joves (l’Estat va deixar de finançar-lo el 2011) 
- Programa de prevenció dels maltractaments infantils (l’Estat va deixar de 
finançar-lo el 2012) 
- Pla d’acció per a persones amb discapacitat (l’Estat va deixar de finançar-lo 
el 2012) 
- Programa d’atenció a la dependència –nivell acordat– (l’Estat va deixar de 
finançar-lo el 2012) 
- Fons d’acollida, integració i reforç educatiu per a immigrants (l’Estat va 
deixar de finançar-lo el 2012) 
- Programa per a menors d’edat immigrants no acompanyats (l’Estat va deixar 
de finançar-lo el 2012) 
- Programa d’assistència integral a dones i menors d’edat víctimes de 
violència de gènere 
- Pla nacional de drogues i gestió de pensions no contributives  
-l Pla de lluita contra la pobresa infantil, creat el 2014, es reconverteix el 2015  
programa de suport a la família i la infància 
 
En relació amb el mínim garantit del Programa d’atenció a la dependència s’ha 
produït una reducció del 22,19% des de 2012, i es preveu, a més, que l’import 
final del 2015 sigui encara inferior a l’inicialment previst.  
 
Per contra, el pressupost inicial que el Departament de Benestar Social i 
Família destina enguany a programes de serveis socials és de 1.845,97 
milions d’euros, un 2% superior al pressupost inicial de 2014. Concretament, 
1.414,75 milions d’euros corresponen al programa de promoció de l’autonomia 
personal, 205,65 milions d’euros, al d’atenció a la infància i l’adolescència, 
196,81 milions d’euros, al d’inclusió social i lluita contra la pobresa, 18,71 
milions d’euros, al de suport a la família,  i 10,04 milions d’euros, al d’atenció a 
les persones amb discapacitat. 
 
Per la seva banda, la despesa que els ens locals titulars d’àrees bàsiques de 
serveis socials van destinar als serveis socials bàsics va tenir un increment en 
el període 2010-2013 entorn a un 23,86%, i passa dels 323,47 milions d’euros 
el 2010 als 400,67 milions d’euros el 2013. D’acord amb el que preveu la Llei 
de serveis socials, la Generalitat de Catalunya aporta el 66% del cost dels 
equips dels serveis socials bàsics, dels programes i projectes i dels serveis 
d’ajuda a domicili. 
 
A banda del finançament, l’Informe també defineix tres categories: situacions 
de necessitat per manca d’autonomia; situacions de necessitat relacional, i 
situacions de necessitat material i instrumental; i n’analitza la situació de 
context i l’acció del Sistema Català de Serveis Socials. 
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Situacions de necessitat per manca d’autonomia 
 
Aquest eix inclou aquelles necessitats vinculades amb l’estat permanent en 
què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la 
discapacitat, i vinculades a la manca d’autonomia física, mental, intel·lectual o 
sensorial, necessiten l’atenció d’altres persones o ajudes importants per 
realitzar activitats bàsiques de la vida diària. 
 
En aquesta categoria, l’acció del sistema català de serveis socials es 
concreta, entre d’altres, en: 
 

- Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència. Amb dades a 31 de març de 2015, s’han rebut 
509.422 sol·licituds inicials de valoració i 182.982 de revisió. 

 
- El nombre de places de centres de dia i de residència per a gent gran 

s'ha incrementat de manera sostinguda els darrers anys. L’any 2013, 
de les 63.089 places de residència el 55,4% tenien finançament públic i 
de les 17.543 places de centre de dia el tenien el 50,4%. Si es 
comptabilitzen també les prestacions econòmiques vinculades a serveis 
(PEVS) aquests percentatges se situen en un 71,6% per a les 
residències i en un 51,6% per als centres de dia. 

 
- Servei d’ajuda a domicili per a situacions de dependència. El nombre 

de persones ateses ha augmentat significativament els darrers anys. 
L’any 2013 es van atendre un total de 27.096 persones. 

 
- El Servei d’atenció precoç, l’any 2014, va atendre 37.956 infants i les 

seves famílies. 
 
- L’any 2013, 15.959 persones amb discapacitat van ser ateses en 

centres de dia, centres ocupacionals i residencials amb finançament 
públic. 

 
- Els serveis de tutela assumeixen la protecció de les persones majors 

d’edat a les quals els manca capacitat d’obrar i queden desemparades, 
a Catalunya la tutela és assumida per persones jurídiques o entitats 
sense ànim de lucre. Les entitats tutelars acreditades de Catalunya 
l’any 2014 són 70 i el nombre de persones tutelades, 6.089.   

 
Situacions de necessitat en l’àmbit relacional 
 
La categoria situacions de necessitat en l’àmbit relacional inclou totes les 
situacions de necessitat en les quals el dèficit en les relacions socials, la 
manca de relacions o l’existència d’unes relacions disfuncionals creen 
vulnerabilitat o risc a les persones.  
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Els diversos dispositius s’estructuren principalment a l’entorn de dues xarxes: 
la protecció de la infància i l’adolescència i l’atenció i recuperació de les dones 
en situació de violència masclista. L’acció dels serveis socials es concreta, 
entre d’altres, en els serveis següents: 
 

- Servei d’ajuda a domicili per a situacions de risc social. L’any 2013 van 
rebre aquesta prestació 35.331 persones.  

 
- Servei d’Infància Respon. És un servei públic d’atenció telefònica 

permanent per a la prevenció i detecció dels maltractaments infantils. 
L’any 2014 aquest servei va atendre 12.976 trucades. 

 
- Línia d’atenció permanent a dones en situació de violència masclista. 

L’any passat va atendre 9.227 trucades. 
 
- Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD). L’any 2015 es van 

signar 100 contractes programa amb consells comarcals i municipis 
majors de 20.000 habitants per a la implementació dels SIAD. 

 
- Servei de Punt de Trobada. Aquest servei està destinat a donar 

compliment al règim de visites dels infants amb els seus familiars, 
establert mitjançant resolució judicial o ordre administrativa. L’any 2014 
es va donar servei a 1.263 famílies i 1.740 infants. 

 
- Serveis d’intervenció especialitzada. Es tracta d’un recurs adreçat a 

l’atenció integral a dones que pateixen o han patit violència masclista. 
L’any passat es van atendre 3.407 dones i 867 filles i fills. 

 
- Atenció residencial. Els recursos residencials per a dones en situació 

de violència masclista s’han incrementat en el període 2008-2014. 
L’any 2013, 240 dones van ser ateses en recursos residencials.  

 
- Servei especialitzat d’atenció a la infància. L’any 2014, els 52 Equips 

d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) van atendre 13.149 infants 
i adolescents. 

 
- Acolliment d’infants i adolescents. Els infants i adolescents atesos a 31 

de desembre de 2014 amb mesura protectora van ser 6.985, dels quals 
3.808 infants i adolescents en acolliment familiar, 2.685 en acolliment 
institucional i 492 amb expedient assistencial. La mesura protectora 
més freqüent és l’acolliment familiar, que el 2014 representava el 
54,6% del total dels menors d’edat amb mesura, davant el 38,4% que 
estava en acolliment institucional i el 7,1% d’infants i adolescents amb 
mesura de protecció i expedient assistencial. 
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Situacions de necessitat material i instrumental 
 
La categoria situacions de necessitat material i instrumental fixa l’atenció en la 
subsistència i es defineix com aquella que engloba tant la subsistència 
mateixa com les capacitats de les persones per obtenir-la de manera 
autònoma, enteses des d’una perspectiva social. 
 
En aquest cas, l’Informe estableix tres subcategories: manca o dèficit de 
recursos materials, dificultats per a la inserció sociolaboral i dificultats per a la 
inserció socioeducativa. 
 
En aquest àmbit, cal fer especial esment a les prestacions econòmiques, entre 
les quals destaquen: 
 

- 68.559 persones beneficiàries el 2014 de la Renda Mínima d’Inserció. 
 
- 24.787 persones beneficiàries el 2014 d’una pensió no contributiva per 

jubilació i 32.321 persones beneficiàries d’una pensió no contributiva 
per invalidesa. 

 
- 41.480 persones beneficiàries el 2014 d’una prestació complementària 

per a pensionistes de la modalitat no contributiva. D’aquestes 
prestacions complementàries, aproximadament un 45% corresponen a 
pensions no contributives de jubilació i un 56% a pensions no 
contributives d’invalidesa. 

 
- 21.654 persones vídues que el 2014 van ser beneficiàries d’una 

prestació per a les persones que no poden atendre amb els seus 
ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual. 

 
- Prestacions econòmiques d’urgència. L’import total de prestacions 

d’urgència social atorgades l’any 2013 per part dels ens locals titulars 
d’àrees bàsiques de serveis socials, amb cofinançament del 
Departament de Benestar Social i Família, va ascendir a prop dels 26 
milions d’euros i es van atendre un total de 277.720 persones.  

 
En l’àmbit de les necessitats materials i instrumentals s’han desenvolupat, 
entre d’altres, els següents dispositius i actuacions per a la inserció social de 
determinats col·lectius: 
 

- Servei d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents. Són 
serveis diürns que realitzen una tasca preventiva fora de l’horari 
escolar. L’oferta total de places de centres oberts era, l’any 2014, de 
8.472. 

 
- Inserció social adreçada a persones amb discapacitat. L’any 2013 es 

van atendre un total de 8.418 persones amb discapacitat intel·lectual i 
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física mitjançant el Servei de Teràpia Ocupacional i el Servei 
Ocupacional d’Inserció.  

 
- Inserció social adreçada a persones en risc d’exclusió social. El 2014 el 

sistema disposava de 221 places de centre de dia, 234 places de llar 
amb suport i 1.153 places en comunitats terapèutiques, adreçades a les 
persones drogodependents, i de 87 places de llar residència i de llar 
amb suport professional per atendre les persones afectades pel 
VIH/SIDA l’any 2014. 

 

En l’àmbit de les necessitats materials i instrumentals s’han desenvolupat, 
entre d’altres, els següents dispositius i actuacions per a l’atenció a les 
urgències socials: 
 

- La xarxa d’acolliment residencial d’urgència, que inclou la residència 
temporal per a persones adultes en situació d’exclusió social i 
l’acolliment residencial d’urgència. L’any 2013 es van atendre en total 
10.842 persones.   

 
- El servei de menjador social, que està destinat a cobrir les necessitats 

bàsiques d’alimentació d’aquelles persones i famílies amb dificultats 
econòmiques greus. L’any 2013 hi va haver 30.667 persones usuàries.  

 
- L’any 2015, mitjançant la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures 

fiscals, financeres i administratives, es crea la prestació del servei de 
distribució d’aliments, com una prestació garantida de servei bàsic, de 
caràcter temporal, per atendre necessitats d’alimentació de persones i 
famílies en situació d’urgència social i que necessiten ajuda per a la 
seva subsistència. En aquest mateix àmbit de la distribució d’aliments, 
l’any 2012 es creà la Taula de Distribució Solidària d’Aliments, en la 
qual hi participen 5 departaments de la Generalitat, a més de les 
entitats socials més representatives de les que es dediquen a la 
distribució d’aliments a persones i famílies en situació de necessitat, 
representants de les empreses productores i distribuïdores d’aliments i 
entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Federació de 
Municipis de Catalunya).  

 
- L’any 2014 es constitueix la Taula sobre la pobresa energètica, òrgan 

de concertació social i d’assessorament, amb l’objectiu principal de 
protegir les persones en situació de vulnerabilitat econòmica. El 
Departament de Benestar Social i Família forma part de la Taula sobre 
la Pobresa Energètica, liderada pel Departament d’Empresa i 
Ocupació.  

 

L’elaboració d’aquest Informe és una de les funcions principals del CGSS, que 
l’ha remès al Govern per tal que en doni compte al Parlament. Com a òrgan 
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superior de participació, el Consell està format per representants de 
l'Administració de la Generalitat, de les organitzacions associatives, dels ens 
locals, dels col·legis professionals, de les organitzacions empresarials i 
sindicals, de les entitats representatives dels interessos de les persones 
usuàries, dels interessos dels ciutadans i ciutadanes, de les dones i de les 
entitats d'iniciativa social. 
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El Govern crea el Consell Assessor per a la Reforma 
Horària per avançar en la implantació d’uns horaris 
més racionals per als ciutadans, empreses i 
institucions 

 
 El Consell té com a finalitat assessorar el Govern en relació amb 

les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre 
l’organització i ús del temps de vida quotidiana 
 

El Consell Executiu ha aprovat la creació del Consell Assessor de la Reforma 
Horària, un organisme adscrit al Departament de la Presidència, que té com a 
finalitat assessorar el Govern en relació amb les polítiques i actuacions que 
tinguin incidència sobre l’organització i l’ús del temps de vida quotidiana.  
 
Amb la creació d’aquest organisme el Govern, vol avançar en la implantació 
d’uns horaris més racionals i beneficiosos per als ciutadans, les empreses i les 
institucions. L’objectiu és passar d’una distribució del temps pròpia de l’era 
industrial a una que s’adapti a les necessitats de la nova societat del 
coneixement, uns nous horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, 
augmentar la productivitat i la producció empresarial i millorar el benestar de la 
societat. 

 

El Consell Assessor per a la Reforma horària té les funcions següents:  

- Assessorar el Govern en l’àmbit de la Reforma Horària i, especialment, 
en la integració del factor temps en les polítiques, instruments de 
planificació territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius i en 
projectes o iniciatives estratègiques impulsades pel Govern. 

 
- Analitzar les polítiques estratègiques impulsades pel Govern, 

especialment les relatives a l’organització horària en el món del treball, 
l’Administració, l’Educació, el Comerç i el Consum, i la Cultura i l’Oci i 
formular propostes en aquests àmbits. 

 
-  Promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, 

el món acadèmic i la societat civil en l’àmbit d’actuació. 
 

-  Assessorar el Govern en el disseny i l’execució d’actuacions per 
promoure l’impacte sobre la salut pública de l’organització horària i 
l’educació sobre el temps de vida quotidiana. 

 
-  Promoure la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés 

de desplegament de la Reforma Horària. 
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El Consell Assessor també crearà cinc taules de treball -món del treball, 
educació, administració, comerç i consum, i cultura i oci- que estaran 
integrades per agents socials i econòmics, agents institucionals i especialistes 
independents que podran emetre recomanacions amb caràcter vinculant per al 
Consell. 
 
El Govern està compromès des del seu inici amb la “Iniciativa per a la 
Reforma Horària”, impulsada per la plataforma de la societat civil “Ara és 
l’Hora” que aposta per implantar un canvi en els horaris i la seva homologació 
amb la resta de països del nostre entorn. Aquest compromís es va concretar 
l’any passat en la creació d’un grup de treball interdepartamental i l’encàrrec  
al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) d’un 
dictamen de fonamentació sobre la transició cap a la reforma horària. 
 
 
  



 

 

Acords de Govern. 14.07.2015  

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

 

21 

El Govern recepciona les conclusions del Pla Nacional 
de Valors per a una nova cultura cívica 
 

 El projecte vol promoure el debat dins la societat catalana per fer 
arrelar nous valors que situïn la persona al centre i estimulin 
atributs positius com ara la tolerància, l'esforç, la solidaritat o el 
respecte 
 

 El Govern considera aquest Pla una valuosa aportació d’idees de 
la societat civil que poden inspirar futures polítiques públiques per 
bastir una proposta de projecte de país amb bases ètiques 
 

 Amb el lema: “el país creix quan les persones creixen”, el Pla situa 
la persona al centre de tot i aposta per un model més humà, ètic, 
conscient, autònom, coresponsable, copartícip, solidari i ecològic  

 

 En l’elaboració hi han participat uns 500 experts agrupats en vint 
grups de treball 

 

El Govern ha recepcionat avui les conclusions del “Pla Nacional per a la 
promoció dels valors per a una nova cultura cívica”. Aquest projecte té per 
objectiu promoure el debat i la reflexió dins la societat catalana -a través de 
les seves entitats i associacions del món educatiu, social, cívic, cultural i 
empresarial- per fer arrelar nous valors que situïn la persona al centre i 
estimulin qualitats positives com són la tolerància, l'esforç, la solidaritat, 
l'estimació o el respecte, entre d’altres. 
 
L’elaboració del “Pla Nacional per a la promoció dels Valors per a una nova 
cultura cívica” es va posar en marxa el 2011, promogut pel Govern en 
col·laboració amb la societat civil. En la seva redacció hi han participat uns 
500 experts agrupats en vint grups de treball que corresponen als 17 àmbits 
temàtics que configuren la societat (educació, cultura, ciència, art, salut, 
esport, medi ambient, economia, organitzacions, política, justícia, seguretat, 
comerç, entre d’altres) i a l’àmbit transversal sobre la persona. Un Consell 
Director, amb representació de tots els departaments de la Generalitat, ha 
dirigit i coordinat el projecte. 
 
El Govern considera aquest Pla com una valuosa aportació d’idees de la 
societat civil que poden inspirar futures polítiques públiques. No es tracta d’un 
contingut que el Govern pretengui assumir en la seva totalitat, sinó que acull 
com una aportació de reflexions per posar al servei dels departaments i del 
conjunt del país, amb la voluntat d’acompanyar el moviment social de les 
noves tendències. En aquest sentit, no es tracta d’un inventari de valors, no és 
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un projecte d’adoctrinament de la societat, ni pretén un alliçonament en 
“valors”. El Pla és una proposta de projecte de país amb bases ètiques.  
 
Per a la seva redacció el Pla ha partit de l’anàlisi que Catalunya es troba en un 
punt de bifurcació entre dos models de societat. D’una banda, l’actual -en fase 
d’esgotament- que tot i haver permès cotes elevades de benestar material 
també ha obviat considerar la persona com a prioritat. De l’altra, un model 
emergent que prioritza el benestar integral i el sentit de comunitat de les 
persones i els seus anhels de transcendència. 
 
En aquesta línia, el Pla aposta per preservar i potenciar aquells valors 
universals i de país que configuren una part important de la identitat col·lectiva 
del poble català i que s’han mostrat essencials en el transcurs de la història. 
Però també detecta i incorpora noves maneres de veure el món i la vida que 
situen la persona al centre de tot i que aposten per un model més humà, ètic, 
conscient, autònom, coresponsable, copartícip, solidari i ecològic. D’aquí que 
el lema del Pla sigui: “el país creix quan les persones creixen”. 
 
El Pla formula unes recomanacions i dissenys de mitjà i llarg recorregut per a 
cadascun dels àmbits: 

 

Educació general: Promoure una educació integral, que potenciï les 
capacitats inherents de l’alumne i el seu compromís social. Formar-los perquè 
tinguin criteri audiovisual i facin un ús responsable de totes les eines 
tecnològiques. 
 
Educació artística: Promoure una educació artística per a tothom, duta a 
terme per educadors amb una formació més completa, en què l’art sigui un 
agent primordial i de qualitat en la formació integral de les persones. 
 
Educació universitària: Aconseguir una universitat en la qual la creació i la 
transmissió del saber responguin a les necessitats socials, fomenti el 
pensament lliure, crític i ètic, en igualtat d’oportunitats i equitat, compromesa 
amb la innovació, que tingui reconeixement internacional i respongui a uns alts 
estàndards. 
 
Cultura: Avançar cap a una cultura que sigui una eina d’educació, 
transformació i socialització, que contribueixi al desenvolupament i al 
creixement personal i col·lectiu. 
 
Comunicació i Xarxes Socials: Guanyar una comunicació transparent, 
veraç, respectuosa i positiva, que fomenti la convivència i el creixement de les 
persones. 
 
Activitat física i esport: Promoure l’esport i l’activitat física com a instruments 
per viure els valors i fomentar el benestar integral de les persones. Garantir 
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l’accés a la pràctica de l’esport i l’activitat física a totes les persones i els 
col·lectius socials i a tot el territori. 
 
Sostenibilitat, paisatge i hàbitat: Impulsar una presa de consciència que ens 
comprometi amb el bé comú i amb responsabilitat i solidaritat envers les 
generacions futures. Avançar cap a un model energètic autosuficient, 
consolidar una nova cultura de l'aigua, progressar cap a l'autosuficiència 
alimentària de productes bàsics, amb aliments de proximitat i a l'abast de 
tothom; tendir cap al residu zero i aconseguir una mobilitat segura, sana, 
ambientalment i socialment sostenible. 
 
Salut: Promoure un país saludable que consideri que el fet de vetllar per la 
salut és un dret, fonamentat en una cultura de l’autoconeixement i la 
responsabilitat pròpia i col·lectiva envers la salut, i en un sistema sanitari amb 
una visió integral que sigui equitatiu i solidari i se centri en les persones. 
 
Ciència: Reforçar la cultura científica per tal que tota la societat participi 
activament de la ciència i els seus valors, ajudant a formar una ciutadania amb 
esperit crític, amb fascinació pel descobriment i avesada a la innovació i el 
desenvolupament. 
 
Economia: Impulsar una economia més estable, dinàmica, ètica i sostenible, 
centrada en la dignitat i el benestar de les persones i orientada al bé comú. 
 
Organitzacions (empresa, administració pública i tercer sector): Avançar 
cap a una visió humanista de les organitzacions empresarials i l’Administració 
pública per tal que siguin innovadores, plenament sostenibles, i amb un 
lideratge responsable que els permeti integrar les dimensions ètica i 
emocional, i fer-ho en clau de gènere, i promoure el desenvolupament 
professional i humà. 
 
En el cas del tercer sector, ser pioners i seguir aportant valor a la societat a 
través d’una activitat centrada en els principis ètics i els valors, al servei de les 
persones. Connectar amb la ciutadania i estar a la seva disposició per 
canalitzar mitjançant la força associativa els múltiples reptes de les persones i 
la societat per a la seva transformació. I fer-ho amb compromís ètic i visió 
integral humanista, sistèmica i sostenible. 
 
Diàleg social: Plantejar-nos col·lectivament quin país volem gràcies a un 
diàleg obert i integrador que posi per sobre de tot el bé comú, i que això es 
faci des de la igualtat de gènere i de relacions, sense culpabilització ni 
menyspreu per a uns, ni victimització o dependència dels altres, i que ens faci 
avançar cap a l’equitat i la dignitat de totes les persones. 
 
Comerç: Consolidar un consum conscient i amable; tot plegat a través d’una 
comunicació real, responsable, honesta i que arribi a les persones. 
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Justícia: Anar cap a una justícia més humana, eficaç, preventiva, propera i 
sensible a les necessitats de les persones –en definitiva, més justa- i que 
prioritzi l’acord i la responsabilitat compartida. 
 
Seguretat: Promoure la seguretat des de l’autoresponsabilitat, l’educació i el 
civisme, oferint la plena garantia en l’exercici dels drets fonamentals de les 
persones. Ampliar la confiança i el prestigi social de la policia que donin més 
legitimitat a la seva tasca com a agents de l’autoritat. 
 
Política: Promoure la renovació de la dinàmica política exercida per polítics 
amb vocació, valors i competència, capaços de traslladar a l’acció aquesta 
renovació amb una participació ciutadana efectiva i una governança oberta i 
transparent. Facilitar l’arribada a la política de les persones que siguin fidels 
als principis del bon govern i tinguin les competències necessàries per dur-ho 
a terme. Abandonar l’endogàmia i facilitar el pluralisme intern, la rotació i la 
renovació dels partits. 
 
Recerca aplicada: Crear un espai de treball col·laboratiu de recerca aplicada 
sobre els valors i les tendències de caràcter intangible i constructiu de la 
nostra societat. 
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El Govern modifica la Llei d’arxius i documents per 
adaptar-la al nou marc legal de transparència i accés a 
la informació pública 

             

 La nova regulació incideix en l’exercici del dret de les persones 
a accedir als documents públics 

 

El Govern ha aprovat el Projecte de llei pel qual es modifica la Llei 10/2001, de 
13 de juliol, d’arxius i documents, per adaptar-la al nou marc legal de 
transparència i accés a la informació pública.  
 
El Projecte de llei té per objecte donar compliment a la Llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, que estableix que el Govern ha 
d’elaborar i presentar al Parlament, en el termini de sis mesos, un projecte de 
llei de modificació de la llei d’arxius i documents amb la finalitat d’adaptar-ne el 
contingut al règim d’accés a la informació i documentació públiques que 
estableix l’esmentada Llei.  
 
La modificació de la llei d’arxius i documents el Govern té com a objectiu: 
 

- Incloure la referencia a la gestió de documents i actualitzar la 
definició de sistema de gestió documental, en el sentit  de donar 
més presència d’aquest concepte atesa la importància que 
assoleixen els sistemes de gestió dels documents públics per 
garantir la transparència.  

 
- Incloure obligacions específiques de publicitat activa als arxius de 

les administracions públiques amb la finalitat que posin a disposició 
pública els instruments que permetin als ciutadans localitzar la 
documentació que gestionen aquests centres a través del portal de 
transparència o lloc web de l’organisme titular de l’arxiu. 

 
- Promoure la coordinació entre els ens que tenen competència en 

matèria d’accés a la informació i la documentació: Comissió 
Nacional d’Accés a la informació i la documentació; Avaluació i Tria 
Documental, Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública i l’Autoritat catalana de Protecció de Dades, per garantir una 
aplicació homogènia, en els seus respectius àmbits d’actuació, dels 
principis i les regles sobre la protecció de dades personals i l’accés 
a la informació.  
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El Govern adapta el cicle formatiu de grau mitjà de 
gestió administrativa a les necessitats del sector 

 

 Aquest cicle formatiu també s’ha renovat per adequar-se a la 
formació professional establerta a la LOE 

 

El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà de gestió administrativa, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les 
necessitats actuals del sector. Així mateix, el currículum s’ha adequat a la 
formació professional establerta a la LOE (Llei orgànica d’educació) i també se 
n’ha ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat d’acord amb el 
catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració 
dels sistemes educatiu i laboral en la formació professional. 
 
El nou currículum del cicle de grau mitjà de gestió administrativa amplia els 
continguts relacionats amb els processos de gestió administrativa, orientats a 
formar professionals polivalents i flexibles, amb capacitat d’adaptar-se als 
canvis tecnològics i organitzatius en què es troben immerses actualment 
empreses i organitzacions. Aquest nou títol preveu que els futurs tècnics 
siguin capaços de fer front als canvis en la legislació, en el tipus de documents 
i formats, en les tecnologies de la informació i la comunicació, en la integració 
dels procediments administratius i digitals, i en els nous canals de relació i 
atenció al client.  
 
D’aquesta manera, el títol dóna resposta a les necessitats educatives de 
l’àmbit administratiu de qualsevol sector econòmic, públic o privat, atès que el 
perfil professional té com a objectiu el desenvolupament de competències 
personals i socials relacionades amb el treball en equip, l’autonomia i la 
iniciativa en la presa de decisions i el desenvolupament de tasques 
administratives, així com en l’atenció al públic. A més a més, s’adequa a la 
tendència d’externalització de serveis que fa que cada vegada més empreses 
subcontractin la totalitat o part de la gestió administrativa, i també a la creixent 
internacionalització de les empreses, en què destaca la importància de l’ús de 
l’anglès. 
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El Govern autoritza la creació del consorci Hospital 
Clínic de Barcelona 
 

 El consorci està integrat pel Servei Català de la Salut, la 
Universitat de Barcelona i representants dels professionals en 
medicina i infermeria de l’Hospital 

 

 El Govern aprova la pluriennalitat 2015-2025 de 118 milions 
d’euros com a pas previ a la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona per fer 
front al 83,5% del deute històric 

 
El Govern ha autoritzat la creació del consorci Hospital Clínic de Barcelona 
(HCB) i l’aprovació dels seus Estatuts. El nou consorci està integrat pel Servei 
Català de la Salut (CatSalut) i per la Universitat de Barcelona, i incorpora a 
l’òrgan de govern representants dels professionals en medicina i infermeria de 
l’Hospital. 
 
L’objecte del consorci Hospital Clínic de Barcelona és la realització d’activitats 
sanitàries i sociosanitàries al servei dels ciutadans, així com docents, de 
recerca i d’innovació sanitària i, en concret, donar compliment de forma 
prioritària a l’activitat que se li encarregui en el marc del sistema de salut de 
cobertura pública per part del CatSalut.  
 
Els estatuts del consorci assenyalen que l’Hospital Clínic de Barcelona té la 
consideració d’Hospital Universitari de la Universitat de Barcelona i que l’HCB 
s’organitza en instituts i centres per al desenvolupament de les activitats 
assistencials, docents, de recerca i d’innovació. 
 
L’acord aprovat avui també preveu la constitució del Consell de Govern del 
consorci Hospital Clínic de Barcelona en un termini màxim de 3 mesos. 
Aquest Consell de Govern podrà constituir, a més, un òrgan de participació 
comunitària d’usuaris i pacients de l’HCB. 
 
Així mateix el Govern autoritza la pluriennalitat 2015-2025 de 118 milions 
d’euros com a pas previ a la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona per  fer front al 83,5% del deute 
històric. 
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Altres acords de Govern  
 
El Govern autoritza una subvenció per a la Fundació IRSI-CAIXA, 
dedicada a la investigació sobre el VIH 
 
El Govern ha autoritzat el Departament de Salut a concedir una subvenció de 
531.000 euros per a la Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida –
Caixa, dedicada a la investigació sobre el VIH/sida. L’import que l’entitat rebrà 
és per a l’exercici 2015. 
 
La Fundació IRSI-Caixa té per finalitat realitzar, impulsar i divulgar la recerca 
mèdica en l’àmbit de les ciències de la salut i l’epidemiologia i, especialment 
en el camp de la síndrome de la immunodeficiència humana adquirida. També 
fa un seguiment i ofereix una atenció continuada als malalts atesos en la unitat 
de VIH de l’Hospital Germans Trias i Pujol i altres hospitals de Catalunya. 
 
Els treballs de recerca que realitza aquesta Fundació són molt importants i, 
des del 1995, el Departament de Salut ha formalitzat convenis amb aquesta 
Fundació per sufragar despeses d’investigació científica per tractaments de la 
SIDA. 
 
 

Aprovades les noves comissions per a la distribució de les loteries de la 

Generalitat, que suposen un estalvi d’un 16%  

El Govern ha aprovat les comissions que es pagaran a l’entitat col·laboradora 
que prestarà els serveis de funcionament de les loteries titularitat de la 
Generalitat a partir de l’1 d’abril de 2016, i durant un període de sis anys 
prorrogables a dos més. NOVO LOTTERY SOLUTIONS, empresa 
adjudicatària del concurs públic celebrat el mes de maig passat, serà la 
responsable de la distribució i operació dels elements i el material de joc de 
les loteries del canal convencional (Loto Ràpid, Lotto 6/49, Trio, Super 10 i 
Loto Express), loteria passiva (Grossa) i la que es comercialitza a través 
d’internet.  
 
Els preus proposats pel nou operador, que ara aprova el Govern, permeten 
aconseguir un estalvi d’un 16%. A més, l’adjudicatari realitzarà una sèrie 
d’accions (canvis de terminals, canals de comercialització i millores a Internet) 
de renovació tecnològica que permetran la modernització dels equips de 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA).  Es tracta d’un projecte integral 
que engloba un important ventall de prestacions molt diverses, algunes de les 
quals presenten un alt grau de complexitat tecnològica i d’implementació, que 
culminarà amb la renovació de tot l’equipament actual, que opera des del 
2005.  
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D’aquesta forma, i a proposta de la conselleria d’Economia i Coneixement, el 
Govern acorda aprovar les comissions, que queden distribuïdes en tres 
categories i que varien entre un màxim del 32% i un mínim del 10%. En tots 
els casos, els preus es calculen sobre el marge d’explotació (diferencial entre 
la recaptació obtinguda i els premis adjudicats). Amb les noves condicions, 
l’EAJA s’estalviarà al voltant d’un milió d’euros anuals, si es prenen com a 
referència les xifres tancades el 2014 (jocs vigents, vendes i premis adjudicats 
i marge d’explotació).  
  

Aprovat el trasllat d’una dependència administrativa dels Mossos 

d’Esquadra a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya  

El Govern ha aprovat el trasllat de la dependència administrativa dels llocs de 
treball de l’Àrea d’Informació de la Comissaria General d’Informació i, de les 
persones funcionàries que els ocupen, que actualment estan situades a 
Granollers i Cerdanyola del Vallès, a la seu de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya (ISPC), ubicat a Mollet del Vallès.  
 
L’objectiu principal és millorar la coordinació operativa i les condicions 
logístiques. La seu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya reuneix les 
condicions necessàries i la seva ubicació es considera estratègica a nivell 
operatiu. La nova ubicació permetrà una racionalització de l’organització dels 
serveis que realitza l’Àrea d’Informació de la Comissaria General d’Informació, 
en l’àmbit territorial de la Regió Policial Metropolitana Nord. 
 

Nou conveni amb el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) per 

cofinançar els controls de les superfícies agràries per teledetecció   

El Consell Executiu ha aprovat la subscripció del Conveni de col·laboració 
entre el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya per al cofinançament dels treballs de control assistit 
per teledetecció de les superfícies dels règims d’ajut inclosos a la sol·licitud 
única, a realitzar durant l’any 2015, i n’ha autoritzat la signatura. 
  
El control per teledetecció és un mètode de control de superfícies mitjançant 
tècniques de anàlisi d’imatges obtingudes per satèl·lit, que té com a objectius 
principals realitzar controls sobre una mostra àmplia d’expedients en un 
període de temps reduït i estalviar tràmits a l’administrat, donant sempre 
compliment a tots els requeriments de la normativa comunitària. 
   
Els resultats després d’anys d’experiència amb aquesta metodologia permeten 
assegurar que millora l’eficiència dels controls al mateix temps que contribueix 
a legitimar la percepció dels ajuts de la PAC en el sector agrari. 
  
La superfície objecte de control per teledetecció 2015 a Catalunya és de 
40.000 hectàrees.  
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Gràcies a la utilització del control per teledetecció per fer una gran part dels 
controls que preveu la normativa comunitària, el Departament podrà garantir 
efectuar els pagaments dels ajuts de la campanya 2015, tan aviat com sigui 
possible. Per arribar a aquest objectiu, el Departament utilitzarà 
complementàriament una metodologia creada per la pròpia Administració 
catalana consistent en controls amb imatges aèries recents de la mateixa 
campanya en què es sol·licita l’ajut. S’utilitzaran imatges encarregades a 
l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya (ICGC). Amb aquesta 
metodologia (CI), premiada a Europa, s’ha simplificat la gestió, amb un estalvi 
de costos i un augment de rendiment molt considerables. Així mateix permet 
realitzar la resolució de les parcel·les directament en un 90%, deslligant el 
control de les condicions climàtiques, orogràfiques i garantint una visió 
objectiva i reproduïble de la explotació. També s’han simplificat els tràmits que 
ha d’efectuar el beneficiari durant el procediment de verificació. 
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Nomenaments 

 

Núria Colomé i Rodríguez, delegada territorial del Govern de la 

Generalitat a Barcelona 

 
Nascuda a Barcelona, l’any 1963.  
 
Diplomada en infermeria per l’Escola Universitària d'Infermeria de Santa 
Madrona de la Universitat de Barcelona el 1984. Títol de Llevadora per 
l’Escola Universitària d'especialitats de Diplomats en Infermeria de l’Hospital 
Cínic de Barcelona. Des del 2003 fins a l'actualitat, ha realitzat cursos 
d'actualització per a electes organitzats per l'Associació Catalana de Municipis 
i Federació de municipis de Catalunya. Ha estat vinculada al Col·legi 
professional d'Infermeria de Barcelona i a la Junta d'Infermeria del Consorci 
Hospitalari del Parc Taulí (Sabadell) com a vocal de llevadores.  
 
Des de l'any 1985 fins al 2007 ha desenvolupat la seva activitat professional a 
la sanitat pública, tant a l'atenció primària (CAP a l'àrea de Sabadell) com a 
l'hospitalària, a la Sala de parts a la CS Parc Taulí, combinant amb la sanitat 
privada a la Sala de parts de l'Hospital General de Catalunya a Sant Cugat.  
 
És militant de CDC des de 1999 fins a l'actualitat. Ha col·laborat a les diferents 
campanyes per a les eleccions municipals i ha format part de la llista de CiU 
per a les municipals de Sentmenat. És membre del Comitè executiu local, cap 
de llista i portaveu a l'oposició, a l'Ajuntament de Sentmenat i també 
consellera comarcal del Consell Comarcal del Vallès Occidental al mandat del 
2003 al 2007.  

 


