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El Govern dóna llum verda al currículum de l'educació 
secundària, que consolida el model propi d’adquisició 
de competències 

 

 Els principals objectius són el treball per competències en 
continuïtat amb l’educació primària, reforçar l’orientació educativa 
i aconseguir que els alumnes prossegueixin els seus estudis en 
acabar l’etapa obligatòria  
 

 Entre les novetats del currículum destaquen l’increment d’hores 
de matemàtiques i de primera llengua estrangera, la promoció de 
l’acreditació digital de l’alumnat i lingüística, i la doble opció per a 
assolir la titulació a quart d’ESO 

 
 El currículum entrarà en vigor el curs escolar 2015-2016 

 

El Govern ha aprovat el decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària, un currículum que consolida el model propi d’adquisició de 
competències bàsiques en acabar l’etapa obligatòria. La nova ordenació del 
currículum s'estableix seguint un model d'ensenyament i aprenentatge de 
caràcter competencial, amb la finalitat que l'alumne assoleixi els coneixements 
i les competències que afavoreixen l'autonomia, el desenvolupament personal 
i el desenvolupament social. 

Les principals novetats d’aquest nou currículum són que incorpora la relació 
de les competències en cada una de les àrees de coneixement, atorga 
rellevància a l’orientació educativa i a l’atenció de l’alumnat, incrementa en 35 
les hores de matemàtiques i de primera llengua estrangera, i estableix la doble 
opció per a assolir la titulació de quart d’ESO. El nou currículum entrarà en 
vigor el curs escolar 2015-2016. 

S’estableixen d’aquesta manera els àmbits i competències que  ha d’assolir 
l’alumne en acabar l’etapa: lingüístic, matemàtic, científico-tecnològic, social, 
artístic, d’educació física, cultural i de valors, digital, i personal i social. En 
cadascun dels àmbits o competències s’inscriuen les diferents matèries, ja 
siguin comunes o optatives. El currículum enllaça amb l’etapa de primària per 
donar coherència, facilitar la continuïtat del procés educatiu i assegurar una 
transició adequada. 

S’inclouen els continguts clau i els criteris d’avaluació, de cadascuna de les 
matèries i pels diferents cursos. S’especifiquen alhora les orientacions 
metodològiques i d’avaluació de l’etapa, per a cadascun dels àmbits, amb 
l’objectiu de guiar el treball competencial. El currículum suposa consolidar un 
model pedagògic, que enllaça amb la tradició pedagògica de Catalunya, que 
prioritza la interrelació del coneixement i la seva posada en acció.  
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Trets destacats del currículum 

El currículum de secundària incorpora l’orientació i l’atenció a l’alumnat com a 
eina d’especial rellevància. Aquesta orientació serà una responsabilitat 
compartida entre l’equip docent per tal d’oferir un acompanyament als 
alumnes durant tota la seva escolarització. La consolidació i assoliment de les 
llengües estrangeres –dins del marc del Plurilingüisme- i de les matemàtiques 
també són objectius del currículum. Així, es plasmarà el reforç de les 
matemàtiques en 35 hores més, i de la primera llengua estrangera amb 
l’increment de 35 hores al llarg de l’etapa. 

Altres aspectes destacats són la transversalitat de la competència digital dels 
alumnes en les diferents matèries, promovent que aquests puguin acreditar la 
seva competència en finalitzar l’ESO, com el fet que també acreditin la seva 
competència en llengua estrangera. Es mantenen les matèries artístiques i la 
tecnologia com a comunes -amb una distribució horària equilibrada-, i la 
matèria de cultura i valors ètics s’articula a l’entorn del pensament humanista i 
de base filosòfica –la religió es pot cursar com a alternativa a cultura i valors 
ètics-. Es manté també com a tret distintiu del currículum català el treball de 
síntesi –de primer a tercer d’ESO- i el projecte de recerca a quart.  

Pel que fa a la distribució horària, l’etapa d’educació secundària consta de 
4.200 hores destinades a les àrees de coneixement, que es reparteixen entre 
els quatre cursos per matèries comunes i matèries optatives. La nova norma 
manté l’organització en els quatre cursos d’ESO: els dos primers mantenen la 
coherència amb l’etapa de primària -per garantir-ne la continuïtat del procés 
educatiu i la transició adequada-; i en els dos darrers cursos es consolida 
l’adquisició de les competències bàsiques i es prepara per a la continuïtat 
formativa.  

En el quart curs d’ESO s’estableix una doble opció per a aconseguir la 
titulació: acadèmica i aplicada. Es determina una proposta curricular que 
permeti a l’alumne triar entre una o les dues opcions. L’opció acadèmica 
condueix al batxillerat, i en aquest cas cal cursar dues matèries de les 
següents: biologia i geologia, física i química, llatí i economia, i una altra 
matèria optativa a escollir per l’alumne. L’opció aplicada condueix als 
ensenyaments professionals, i aquí cal cursar dues matèries d’entre: ciències 
aplicades a l’activitat professional, emprenedoria i tecnologia, i una matèria 
optativa a escollir.  

El nou currículum s’ha elaborat d’acord amb les recomanacions de l’Europa 
2020 i també té en compte els objectius de l’Ofensiva de País a favor de l’èxit 
escolar, que es marca com una de les fites millorar el rendiment acadèmic 
dels alumnes d’ESO i incrementar-ne la taxa de graduats. D’aquesta manera, 
es vol facilitar tant la incorporació dels alumnes als estudis posteriors i a la 
vida adulta, com el desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de la vida. 
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El Govern aprova el Decret d’ordenació de 
l’enllumenat, que permetrà millorar la protecció del 
medi nocturn 

 

 El text concreta els principis que regiran la il·luminació exterior en 
els propers anys 

 La mesura suposa estalviar 92 milions d’euros en el conjunt de la 
despesa energètica, tres vegades més que el que Catalunya 
estalvia amb el canvi horari 

 L’aplicació del decret permetrà una reducció de l’emissió de gasos 
d’òxids de nitrogen (NOx) equivalent a la generada per 900.000 
vehicles que recorren 10.000 km l’any 

 

El Govern ha aprovat avui el decret que desenvolupa la Llei 6/2001 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció de medi nocturn, 
norma que estableix i concreta els criteris que regiran l’enllumenat exterior en 
els propers anys.  
 
L’objectiu és garantir l’eficiència en la il·luminació exterior, tant pública com 
privada, per evitar el malbaratament energètic i minimitzar l’impacte sobre el 
medi nocturn, garantint, alhora, la seguretat en el desenvolupament de les 
activitats nocturnes. Per això, té en compte les normatives de seguretat 
industrial i de seguretat i higiene en el treball, i complementa la normativa 
d’eficiència energètica. 
 
La norma que avui s’aprova impulsa l’aprofitament de la nova tecnologia 
disponible i dels nous sistemes de gestió de l’enllumenat exterior que 
permeten una major eficiència i respecte del medi nocturn, atès que una 
elecció adequada a cada cas pot arribar a suposar un estalvi d’energia 
elèctrica de prop del 35%.  
 
D’aquesta manera, el decret se centra a detallar les característiques que han 
de complir les instal·lacions d’il·luminació exterior de nova implantació en cada 
una de les 4 zones delimitades en funció de la vulnerabilitat del medi a la llum 
artificial.  
 
Pel que fa a instal·lacions ja existents, estableix la necessitat d’adequar la 
senyalització nocturna d’aerogeneradors que causin molèsties o perjudicis a la 
població per altres d’impacte menor, en un termini de 4 anys. La mesura se 
suma a les que va introduir a principis d’any la modificació de la Llei 6/2001, 
que ja obligava a l’eliminació d’aparells obsolets i ineficients, com els fanals 
que emeten molta llum cap al cel, així com a la substitució de les làmpades de 
vapor de mercuri per raons mediambientals i d’eficiència energètica. 
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En concret, el decret persegueix els objectius següents: 
 

 Ajustar la quantitat de llum instal·lada a la necessària per a dur a 
terme l’activitat amb normalitat. 

 Dirigir la llum només a les àrees que cal il·luminar. 

 Mantenir la llum apagada quan no es desenvolupa cap activitat, 
excepte per  motius de seguretat. 

 Utilitzar làmpades d’alta eficàcia adequades a la visió humana i a 
l’activitat que es desenvolupa. 

 
Beneficis econòmics i mediambientals 
 
La implementació de les mesures incloses dins d’aquest decret suposarà una 
reducció de la factura energètica global i dels impactes sobre el canvi climàtic, 
així com una millora de la contaminació lluminosa i la contaminació 
atmosfèrica, atès que reduirà l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera. 
 
Concretament, l’aplicació d’aquest decret implicarà a llarg termini els beneficis 
següents: 
 

 Estalvi energètic: es reduirà el cost energètic un 39%, la qual cosa 
suposarà un estalvi anual de 92 milions d’euros en la despesa 
elèctrica del país. Es tracta d’un estalvi de 500 GWh d’energia 
elèctrica cada any, tres vegades més que l’estalvi aconseguit amb el 
canvi horari. Amb la finalització la vida útil dels aparells existents i la 
substitució pels nous més eficients, s’incrementarà un 17% de 
mitjana l’eficiència lluminosa de les fonts de llum que s’instal·lin. 

 

 Contaminació lluminosa: es reduirà un 28% la llum que s’emet al 
cel, que actualment es malbarata  

 

 Contaminació atmosfèrica: l’estalvi en el consum energètic 
suposarà la reducció de l’emissió del gasos generats en la 
producció d’electricitat. En el cas dels òxids de nitrogen (NOx), la 
reducció equival a retirar de la circulació uns 900.000 turismes que 
facin 10.000 km a l’any. 

 

 Impacte sobre el canvi climàtic: la reducció d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH), que intervenen en el canvi climàtic, serà 
superior a 150.000 t CO2eq, quantitat equivalent a les emissions 
d’uns 110.000 vehicles amb recorreguts de 10.000 km a l’any. 
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Catalunya, pionera en la protecció del medi nocturn 
 
Catalunya té una llarga tradició en la protecció del medi nocturn. El 2001 va 
aprovar la primera llei autonòmica amb caràcter generalista de tot l’estat de 
prevenció de la contaminació lluminosa, la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (la que desenvolupa el 
decret que avui s’aprova). 
  
Aquesta sensibilitat especial s’ha manifestat amb l’aplicació d’altres 
actuacions, com ara la protecció envers la contaminació lluminosa de 1.600 
km2 de la zona del Montsec, la qual cosa va contribuir a la distinció de 
l’excel·lència del seu cel nocturn el 2013, mitjançant l’obtenció de la distinció 
de Destinació Starlight per part de la Fundació Starlight reconeguda per la 
UNESCO. Això va ser possible gràcies a l’esforç de tots els agents implicats, 
així com anys de treball per a la protecció de la zona i la millora del seu 
enllumenat, amb inversions de més de 800.000 euros. 
 
Així mateix, gràcies a anys de feina per part de les administracions i col·lectius 
professionals, la potència mitjana de l’enllumenat públic a Catalunya per 
làmpada és de 138 W, valor més proper a la mitjana europea (107 W) que 
l’espanyola (164 W). 
 
Un decret amb el màxim consens 
 
En els treballs d’elaboració del decret, el Departament ha comptat amb les 
aportacions de diverses entitats i associacions, d’acord amb la voluntat de 
trobar el màxim grau de consens possible. Així, hi ha participat activament un 
ampli ventall de sectors de la societat: col·legis professionals, associacions 
empresarials, associacions municipals, entitats proteccionistes i altres 
departaments de la Generalitat. 
 
Aquest ampli acord posa de manifest la voluntat del Govern de la Generalitat 
de donar resposta al rebuig que va generar l’antic Decret 82/2005, de 
desenvolupament de la Llei 6/2001, que va ser anul·lat el 2011 pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya com a resposta a un recurs interposat per 
les entitats proteccionistes. 
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El Govern posa en marxa el nou Pla de la Finestreta 
Única Empresarial 2015-2017 per reduir les barreres 
administratives a les empreses i emprenedors 

 

 Iniciat al 2011, el Pla d‘implementació de la finestreta única es va 
concebre per crear un únic punt de relació entre administració i 
empreses, professionals i intermediaris i facilitar la posada en 
marxa d’activitats econòmiques 
 

 En aquesta segona fase, el nou Pla vol aprofundir en el canvi de 
model de la relació empresa-administració, consolidar i 
incrementar el catàleg de tràmits de la Finestreta Única 
Empresarial, implantar-la al món local i consolidar el Canal 
Empresa 

 

El Govern ha aprovat avui el Pla de la Finestreta Única Empresarial (FUE) 
2015-2017, una iniciativa que dóna continuïtat al Pla d’Implantació de la FUE 
(2011-2014), amb l’objectiu de reduir les barreres administratives a les 
empreses i emprenedors i facilitar la posada en marxa d’activitats 
econòmiques.  

Aquest Pla vol donar visibilitat i proximitat als resultats de la simplificació, a la 
vegada que recull un conjunt d’actuacions amb impacte en l’activitat 
econòmica en línia amb el desplegament de la llei de Simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

El Pla pivota al voltant de les línies d’actuació següents: 

A. Aprofundir en el canvi de model de la relació entre les empreses i 
l’Administració. El Pla 2015-2017 apunta que cal continuar incidint en: 
 

 Millorar la regulació i la simplificació administrativa, insistint en la 
implementació de mecanismes alternatius al control previ de les 
activitats econòmiques que garanteixin la protecció valors públics, de 
manera que aquests mecanismes alternatius no suposin una càrrega 
per al sector empresarial o que aquesta càrrega sigui molt inferior a la 
que tenien abans del canvi.  
 

 Implantar els canvis organitzatius necessaris per tal d’obtenir un 
canvi més profund en l’actuació de l’Administració que suposi un major 
impacte sobre l’activitat econòmica. En aquest punt, cal destacar el 
treball a fer en la definició i impuls dels protocols de verificació i control 
a posteriori en que es basa el nou model de relació i la coordinació de 
les accions d’inspecció, tal i com preveu la llei de simplificació. 
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B. Consolidar i incrementar el catàleg de tràmits de la FUE: El Pla de la 

FUE 2011-2014 ha permès que actualment els empresaris puguin obtenir 
la informació que necessiten i gestionar un total de 475 tràmits de forma 
multicanal: 448 de la Generalitat, 18 de l’administració local i 9 de l’Estat.  
 

 

El Pla 2015-2017 preveu millorar el nivell de prestació de servei que 
s’ofereix en els tràmits ja implantats a la FUE, incrementar els tràmits pel 
canal electrònic i, a la vegada, continuar amb la implantació dels tràmits 
que encara falten i que afecten l’activitat econòmica (la majoria són de 
caràcter no obligatori), com ara les subvencions, per tal de donar un servei 
totalment integrat als usuaris. 

C. Implantar la FUE al món local: L’execució del Pla FUE 2011-2014 ha 
permès disposar d’una finestreta única empresarial que, més enllà d’actuar 
en l’àmbit administratiu de la Generalitat, ha començat a actuar en 
determinats municipis com a xarxa interadministrativa que té la finalitat de 
facilitar la gestió dels procediments administratius competència de les 
diferents administracions públiques, a les persones emprenedores, 
empresàries i intermediàries, al llarg de tot el cicle de vida de l’empresa. 

La llei de Simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica, obliga a que les administracions públiques de Catalunya 
adoptin el model organitzatiu de la finestreta única, i això comporta la 
realització de diferents actuacions que es recullen en el Pla 2015-2017 per 
garantir que els ajuntaments s’adhereixen a la FUE en el termini màxim de 
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sis mesos o un any, per aquells que emprin solucions pròpies. Aquest punt 
és clau per assegurar que es disposa d’una finestreta única de l’empresari. 

D. Consolidar i promoure el Canal Empresa: La llei 16/2015 estableix que 
la informació que les empreses puguin necessitar sobre els serveis i 
tràmits de les administracions públiques s’ha d’unificar en un únic portal 
electrònic. El juny del 2013 va néixer canalempresa.gencat.cat, un espai 
virtual on les empreses, professionals i intermediaris poguessin trobar tota 
la informació de serveis i tràmits oferts per totes les administracions. En 
aquests dos anys des de la seva posada en marxa, Canal Empresa ha 
rebut 1,1 milions de visites i 5,4 milions de visualitzacions de pàgines. Així 
mateix, s’han gestionat més de 950.000 tràmits per via electrònica, sense 
necessitat de presència física a les oficines de la OGE. Aquestes xifres 
evidencien que s’ha posicionat com a portal de referència per a l’accés a 
serveis i tràmits per als empresaris i intermediaris.  
 
El Pla 2015-2017 preveu incrementar l’eficiència de la plataforma i millorar 
els serveis de tramitació electrònica que ofereix, incorporant noves 
funcionalitats per a les persones intermediàries, mecanismes alternatius 
als certificats digitals, pagament agregat de taxes, entre d’altres.  
 

E. Donar a conèixer el model de relació entre empreses i administració: 
Els beneficis que l’ús de la FUE comporta per a les empreses són poc 
coneguts i també hi ha un limitat coneixement dels serveis i recursos que 
ofereix Canal Empresa. Per donar resposta, el Pla 2015-2017 planteja tot 
un seguit d’actuacions coordinades de difusió i de comunicació de caràcter 
intern i extern amb tots els agents i organismes implicats.  

http://www.gencat.cat/canalempresa
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El Govern aprova el Pla per a la Mobilitat Internacional 
amb l’objectiu d’impulsar les polítiques d’atenció a la 
població catalana emigrada 
 

 Entre les accions concretes incloses al Pla hi ha fomentar el retorn 
de les persones emigrades, assessorar i proposar al Parlament 
l’aprovació del projecte de llei de la Comunitat Catalana a 
l’Exterior 

 El nombre de catalans registrats oficialment a l’estranger ha 
augmentat en 20.000 persones només al 2014, fins arribar a les 
242.000 

 
El Govern ha aprovat avui el Pla per a la Mobilitat Internacional (PMI), que té 
com a objectiu principal impulsar de manera estratègica i coordinada els 
programes de la Generalitat adreçats a les persones emigrades. El document 
s’emmarca dins del Pla de Ciutadania i de les Migracions: Horitzó 2016 i dóna 
resposta a la Resolució 301/X, del Parlament de Catalunya, sobre la situació 
de la joventut, que instava el Govern a impulsar una verdadera política de 
migracions. 
 
Amb el Pla aprovat avui, el Govern amplia el marc d’actuació de les polítiques 
migratòries, que fins ara havien estat centrades en el suport a l’acollida i 
integració de les persones immigrades. Per primera vegada, s’aborda 
clarament el fet de l’emigració com un eix més de les polítiques de ciutadania i 
migracions. El PMI està dirigit a les persones que gaudeixen de la condició 
política de catalans, així com a les persones estrangeres que hagin realitzat 
períodes de residència a Catalunya d’una durada considerable.  
 
Cal destacar que, només de l’1 de gener de 2014 a l’1 de gener de 2015, la 
població catalana enregistrada a l’estranger ha augmentat en 20.000 
persones, fins arribar a les 242.000, segons dades del Padrón de Españoles 
Residentes en el Extranjero (PERE), que inclou aquelles persones amb 
nacionalitat espanyola residents a l’estranger que s’empadronen i fan constar 
com a territori de referència algun municipi català. 
 
El Govern, davant aquest augment del fet emigratori, aposta per bastir els 
mecanismes que permetin una relació sòlida entre les institucions del país i 
els catalans de l'exterior que resideixen a l'estranger. 
 
El Pla recull cinc eixos de treball, ordenats en deu programes d’acció, que 
inclouen quaranta actuacions a l’entorn de la mobilitat internacional realitzades 
des dels Departaments de Benestar Social i Família, Empresa i Ocupació, 
Economia i Coneixement, Presidència i Cultura: 
 

 Eix 1. Impuls d’un marc normatiu en matèria de mobilitat internacional. 
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 Eix 2. Promoció de la informació i orientació per a la mobilitat 
internacional.  

 Eix 3. Foment de l’aprofundiment i vincle a l’exterior. 
 Eix 4. Promoció al retorn. 
 Eix 5. Plataforma informativa i coordinada del suport a la mobilitat. 

 
Assessorament a les persones emigrades i foment del retorn  
 
Entre les accions concretes incloses en el Pla hi ha proposar al Parlament 
l’aprovació del projecte de llei de la Comunitat Catalana a l’Exterior. El 
Govern, a més, fomentarà les xarxes connectores de catalans a l’exterior, 
dinamitzarà el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior i millorarà 
l’accessibilitat i simplificació administrativa dels serveis d’interès d’aquest 
col·lectiu, entre altres actuacions.  
 
Pel que fa als àmbits educatiu i laboral, en el Pla també es preveuen mesures 
d’assessorament i suport a les persones emigrades en matèria d’educació i 
recerca. A més, el Govern promourà programes de mobilitat i intercanvis 
internacionals de caràcter laboral, acadèmic, formatiu i de recerca, i ajudarà 
les entitats i ens locals a posar en marxa mesures relacionades amb la 
mobilitat internacional.  
 
D’altra banda, el PMI inclou mesures per fomentar el retorn de les persones 
emigrades. En aquest sentit, promourà l’accés a l’empresari a perfils 
professionals residents a l’exterior amb la voluntat de retorn i també facilitarà a 
les persones que viuen a l’exterior la participació en processos d’intermediació 
a Catalunya. També facilitarà oportunitats laborals en l’àmbit de la recerca, 
donarà suport a la implementació de projectes d’emprenedoria i posarà en 
marxa iniciatives i recursos informatius de suport a la mobilitat en la fase de 
retorn.  
 
Així mateix, es continuarà desenvolupant i donant impuls al portal MónCat, al 
mateix temps que es dissenyarà i s’implantarà nou material web d’accions del 
Pla per a la Mobilitat Internacional.  
 
El PMI ja ha estat presentat davant la Comissió Interdepartamental 
d’Immigració i la Taula de Ciutadania i Immigració. Ha estat elaborat per la 
Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i 
Família, amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut, la Secretaria 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de Presidència i la 
Subdirecció d’Autoritzacions Inicials de Treball del Departament d’Empresa i 
Ocupació. També hi ha intervingut l’Agència per a la Competitivitat de 
l’Empresa, el Consorci de formació contínua de Catalunya, l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, l’Institut Català de Recerca i Estudis 
Avançats i el Centre d’Estudis Demogràfics.  
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El Govern crea una acreditació de qualitat per a les 
autoescoles  

 

 Per obtenir aquesta acreditació voluntària, les escoles de 
conducció hauran de complir uns requisits pel que fa a les 
instal·lacions, la formació i la sensibilització dels alumnes 
 

 El termini de vigència del distintiu de qualitat, una iniciativa 
pionera a l’Estat espanyol, serà de cinc anys 

 

El Govern ha aprovat avui la creació d’un distintiu de qualitat que podran 
obtenir les autoescoles de Catalunya. Concretament, ha donat llum verda al 
Decret pel qual s’estableix el procediment d’acreditació de les escoles 
particulars de conductors com a centres de formació de qualitat  

 

Es tracta d’una acreditació voluntària, pionera a l’Estat espanyol, que les 
autoescoles podran obtenir si compleixen uns requisits pel que fa a les 
instal·lacions, la formació i la sensibilització als alumnes. 

Entre aquestes condicions hi ha una avaluació continuada dels alumnes a 
través d’un curs específic i un seguiment posterior a l’obtenció del permís; 
incloure en el programa formatiu la presentació del testimoniatge real de 
víctimes de sinistres viaris; la utilització de turismes destinats a la formació 
que no superin els sis anys d’antiguitat o bé que en la renovació de la flota 
s’aposti pels vehicles de baix consum de CO2 o vehicles híbrids o elèctrics; 
així com el reciclatge formatiu del personal docent de l’autoescola, entre 
d’altres.  

Les escoles particulars de conductors 
que siguin acreditades com a centres 
de formació de qualitat s’identificaran a 
través d’un distintiu en el qual consta el 
concepte “Autoescola de Qualitat”. 
Aquests centres també obtindran una 
reducció en les taxes administratives 

de tramitació amb l’SCT i a més els seus alumnes tindran accés a les 
activitats teòriques i pràctiques desenvolupades pel Servei Català de Trànsit.  

 

El termini de vigència d’aquesta acreditació de qualitat serà de cinc anys 
renovable per a períodes de la mateixa durada, sempre que els centres 
continuïn complint els requisits establerts.  
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La creació d’aquesta acreditació de qualitat per a les autoescoles s’emmarca 
en el desplegament del Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 i el Pla 
de Seguretat Viària 2014-2016, el qual en el cinquè objectiu estratègic planteja 
facilitar l’accés a l’educació viària al llarg de tot el cicle vital. En aquest sentit, 
amb aquest distintiu es pretén oferir als futurs conductors una formació teòrica 
i pràctica centrada en coneixements, habilitats i actituds que tingui en compte 
els factors de risc i les mesures de prevenció per a una mobilitat més segura i 
sostenible.  

Convé destacar que les característiques i condicions d’obtenció d’aquesta 
acreditació de qualitat han estat consensuades pel Grup de Treball de Qualitat 
dels centres de formació de conductors de la Comissió Catalana de Trànsit i 
Seguretat Viària, que va ser impulsat per l’SCT al juny de 2014. 
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El Govern rep la nova Carta de drets i deures de la 
ciutadania sobre salut i atenció sanitària 
 

 El document actualitza l’elaborat el 2001 i situa les persones com a 
element central de la salut, amb els principis de llibertat i 
autonomia, d’igualtat i d’accés a la informació com a eixos 
vertebradors 

 Entre les principals innovacions de la nova carta destaquen el dret 
a rebre educació en salut, a obtenir informació sobre temps 
d’espera en atenció sanitària, a planificar les decisions 
anticipades, a tenir seguretat de les dades relatives a la salut i a 
rebre una atenció que garanteixi la continuïtat assistencial, entre 
d’altres 

 
El Govern ha pres coneixement avui de la nova Carta de drets i deures de la 
ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària, que situa les persones 
com a element central de la salut, amb els principis de llibertat i autonomia, 
d’igualtat i d’accés a la informació com a eixos vertebradors 
 
Entre les principals innovacions de la nova carta destaquen el dret a rebre 
educació en salut, a obtenir informació sobre temps d’espera en atenció 
sanitària, a planificar les decisions anticipades, a tenir seguretat de les dades 
relatives a la salut i a rebre una atenció que garanteixi la continuïtat 
assistencial, entre d’altres.  
 
Pel que fa als deures, se subratllen els d’evitar riscos per a la salut d’altres 
persones derivats de la falta d’adopció de mesures preventives individuals, de 
fer un ús responsable de les noves tecnologies en relació amb la salut i el 
sistema sanitari i el d’informar del compliment o no del tractament proposat.  
 
La nova Carta va ser aprovada el passat mes de juny pel Departament de 
Salut i suposa una actualització de la darrera versió, elaborada l’any 2001. En 
aquests anys, la participació de les persones en la seva salut s’ha tornat més 
activa i, d’altra banda, s’han establert nous models d’interrelació en la societat 
del coneixement.  
 
Per tot plegat, s’havia evidenciat la necessitat d’actualitzar aquest document, 
que suposa un contracte social entre les persones i el sistema, ja que defineix 
què esperen les persones del sistema sanitari i com aquestes es 
comprometen com a agents actius del model.  
 
L’actualització de la carta és el resultat d’un procés participatiu en què el 
Departament de Salut i el Servei Català de la Salut van recollir i consensuar 
aportacions dels diversos sectors i col·lectius que representen la societat, els 
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professionals, entitats proveïdores i usuaris del sistema, per adequar els drets 
i deures als canvis socials, als reptes tecnològics i biomèdics i als reptes ètics 
que plantegen aquests condicionants.  
 
A més, la seva actualització respon a les actuacions contemplades al Pla de 
Salut 2011-2015 dirigides a donar un major enfocament cap els pacients i les 
famílies, sustentant un nou model d’atenció que posa als ciutadans en el 
centre del sistema sanitari.  
 
Una mostra del compromís del Govern amb el principi d’accés a la informació 
és l’espai digital Cat@Salut La Meva Salut, mitjançant el qual més de 20.000 
catalans ja poden demanar dia i hora de visita i accedeixen a la seva 
informació clínica –consulta de diagnòstics, resultats de proves i exploracions-
, al seu pla de medicació vigent i al document de voluntats anticipades, entre 
d’altres.  
 
Des de fa poques setmanes, la plataforma també informa personalment sobre 
les llistes d’espera per a determinats processos quirúrgics. A més, s’està 
desplegant el servei eConsulta, mitjançant el qual el ciutadà té un nou canal 
de comunicació no presencial amb el professional sanitari.  
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El Govern autoritza que els professionals sanitaris 
compatibilitzin l’activitat assistencial i la recerca  
 

 El Pla de Salut 2016-2020 preveu estimular la recerca, ja que sense 

aquesta activitat és impossible millorar la tasca assistencial 

 

El Govern ha aprovat que els professionals sanitaris que desenvolupen una 
activitat assistencial en el sistema públic de salut de Catalunya puguin 
dedicar-se a un altre lloc de treball en l’àmbit de la recerca en salut en alguns 
dels centres i instituts de recerca públics de Catalunya. 

Amb aquest acord, s’espera augmentar la translació a la pràctica clínica i de 
salut pública, ja que els investigadors en contacte directe amb els 
professionals de la salut estan en una millor situació per aplicar els resultats 
de la recerca que millorin l’atenció al pacient. De fet, ja el Pla estratègic de 
recerca i innovació en salut del període 2012-2015 del Departament de Salut 
establia la necessitat de promoure i acompanyar la recerca i la innovació del 
país per assolir millores en la salut poblacional. En aquest sentit, el Pla de 
salut corresponent al període 2016-2020 preveu estimular la recerca sobre la 
base que cap de les activitats que es desenvolupen des del sistema sanitari 
públic són alienes a la necessitat d’investigar i incorporar les innovacions, ja 
que sense aquesta activitat és impossible millorar la tasca assistencial.  

 

Bon posicionament en un àmbit de progrés clau 

Catalunya disposa d'un alt nivell de recerca en ciències de la salut duta a 
terme, fonamentalment, pels centres assistencials (hospitals, centres d'atenció 
primària), els centres de recerca i les universitats. Al voltant dels grans 
hospitals universitaris s'han configurat instituts d'investigació sanitària amb la 
finalitat d'integrar la diversitat de disciplines i tipus de recerca (bàsica, clínica o 
aplicada en salut pública i serveis sanitaris), i a la vegada afavorir el traspàs 
del coneixement científic generat a la pràctica assistencial.  

 

El posicionament dels centres de recerca en salut de Catalunya a Europa i el 
món és força rellevant, segons les dades dels informes internacionals que es 
publiquen de forma regular. Bona part d’aquest èxit es deu a la implicació en 
tasques de recerca dels professionals de la salut que desenvolupen la seva 
activitat amb un alt grau de professionalitat i excel·lència, no només en la 
pràctica clínica sinó també en les tasques de recerca que porten a terme. 
Aquesta aposta per la transversalitat dels recursos materials i humans es 
configura com una peça clau en el desenvolupament de les polítiques 
sanitàries integrades i de màxima qualitat i rendiment.  
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El Govern aprova el Decret del currículum del títol de 
grau mitjà d’electromecànica de vehicles automòbils 
 

 

 L’objectiu és donar resposta a les necessitats de qualificació 
professional del sector 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del títol de 
formació professional grau mitjà d’electromecànica de vehicles automòbils. 
D’aquesta manera, es vol donar resposta a les necessitats de qualificació 
professional detectades a Catalunya en aquest sector. 
 
La durada d’aquest cicle grau mitjà és de 2.000 hores, s’inscriu dins la família 
professional de Transport i manteniment de vehicles i atorga el títol de Tècnic 
en electromecànica de vehicles automòbils.  
 
La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions de 
manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de 
mecànica, hidràulica, pneumàtica i d’electricitat del sector d’automoció, 
ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les 
especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. Un objectiu 
d’aquesta formació és que els tècnics titulats siguin competents per aplicar 
noves normes en la seguretat activa i passiva dels vehicles, que implica un 
augment en els nivells de qualitat exigits en el manteniment.  
 
El currículum incorpora continguts relatius a la utilització de nous materials 
que constituiran els motors i elements de l’àrea electromecànica, amb una 
reducció de pes que implicarà un menor consum dels vehicles i una menor 
contaminació. A més, incorpora nous elements electrònics i informàtics que 
governaran els sistemes dels vehicles i que poden arribar a substituir 
elements mecànics. 
 
Les principals ocupacions que podran exercir els titulats seran, entre d’altres, 
les de manteniment i reparació dels sistemes mecànic, elèctric i electrònic dels 
vehicles automòbils, incloent-hi els sistemes pneumàtics i hidràulics, els 
sistemes de transmissió i frens i els sistemes de direcció i suspensió. També, 
personal operari d'ITV, personal operari d’empreses dedicades a la fabricació 
de recanvis o personal comercial de distribució de recanvis o equips de 
diagnosi. 
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El Govern inclou el coreà en l’oferta reglada de les 
Escoles Oficials d’Idiomes 

 

 L’objectiu és donar resposta a les necessitats de qualificació 
professional del sector 

 Amb el coreà inclòs, ja es poden cursar oficialment un total de 15 
llengües a les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui modificar el decret d’ensenyaments d’idiomes de 
règim especial per tal d’incloure-hi l’idioma coreà, en el nivell bàsic i en 
l’intermedi. L’objectiu és oferir a la ciutadania els coneixements d’aquesta 
llengua i millorar el coneixement d'idiomes per tal de promoure el 
plurilingüisme.  
 
El coreà es va començar a impartir com a oferta no reglada en les EOI des del 
curs 2004-2005. Amb la mesura aprovada avui, aquest idioma queda inclòs en 
la relació d’ensenyaments reglats d’idiomes que es poden impartir a les 
escoles oficials. 
 
La promoció del coneixement de les llengües estrangeres s’emmarca en les 
polítiques del Consell d'Europa, i els nivells de competència a assolir es 
defineixen d'acord amb els nivells fixats en el Marc Europeu Comú de 
Referència per a les Llengües. 
 
El currículum desplega les diferents competències a desenvolupar per part de 
l’alumnat de coreà. La competència lingüística i comunicativa inclou aspectes 
com expressar opinions, estats físics o anímics, aprendre a relacionar-se amb 
els altres, o exposar coneixements i informació. La competència 
sociolingüística determina conceptes com ara les salutacions, el tractament 
formal o informal, o les convencions socials. La competència discursiva 
implica organitzar un discurs, l’expressió oral i escrita i la comprensió lectora. 
La competència lingüística inclou els verbs, adverbis, adjectiu, les oracions o 
l’ortografia, entre d’altres.  
 
Amb el coreà inclòs, ja es poden cursar oficialment un total de 15 llengües a 
les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya. 

  



 

 

Acords de Govern. 25.08.2015  

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

 

19 

El Govern aprova la creació de l’Òrgan de Gestió del 
Complex Educatiu de Tarragona 

 És un òrgan amb autonomia de gestió que depèn dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament a Tarragona 
 

 Es crea amb l’objectiu d’optimitzar els espais i donar suport als 
centres educatius ubicats en el recinte 

 

El Govern ha aprovat avui la creació de l’Òrgan de Gestió del Complex 
Educatiu de Tarragona. Es tracta d’un organisme depenent dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament a Tarragona, amb autonomia de gestió i sense 
personalitat jurídica.  

El Complex Educatiu de Tarragona està format per diferents edificis amb usos 
diversos, pels serveis educatius i pels instituts Pere Martell i Cal·lípolis. En 
total, el complex ocupa una superfície construïda de 68.962,70 m². 

Els principals objectius del nou òrgan són gestionar els espais i instal·lacions 
de tot el recinte, donar suport als centres educatius que hi són ubicats i obtenir 
els millors rendiments d’explotació econòmica dels recursos de què disposa. 

La creació de l’òrgan no té cap cost econòmic, ja que s’aprofita l’estructura 
existent per part del Departament d'Ensenyament. La direcció de l’Òrgan de 
Gestió del Complex Educatiu de Tarragona correspon al director o la directora 
dels SSTT del Departament d’Ensenyament de Tarragona. 

Es crea també el Consell de participació, constituït pel director/a de l’Òrgan de 
Gestió del Complex, pel gerent, pels directors dels instituts que estan ubicats 
al Complex i per un representant dels serveis centrals del departament 
competent en matèria educativa. 
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El Govern autoritza l’acord de cooperació entre 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i l’École 
Nationale d’Administration de França 
 

 L’EAPC promocionarà els cicles de curt i llarg termini de l’École 
Nationale d’Administration entre el personal funcionari català per 
enfortir la presència de Catalunya en les promocions de 
funcionaris estrangers formats cada any a l’ENA 

 
El Govern ha aprovat avui autoritzar un acord de cooperació entre l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i l’École Nationale 
d’Administracion (ENA) de França, que serà signat per la consellera de 
Governació i Relacions Institucionals i presidenta de l’EAPC, Meritxell Borràs, i 
la directora de l’ENA, Nathalie Loiseau.  
 
Amb aquest acord, ambdues institucions es comprometen a executar activitats 
acadèmiques d’interès comú, com ara el disseny i organització de formacions 
conjuntes de totes les àrees de l’Administració pública, la política pública, la 
modernització de l’Administració i les prioritats polítiques de la UE.  
 
També acorden el suport al desenvolupament i a la consolidació de les 
competències del personal de l’EAPC en matèria de disseny pedagògic 
d’activitats, de comunicació, de gestió administrativa i financera i d’avaluació 
de programes de formació. 
 
En el pla institucional, l’EAPC promourà els cicles de curt i llarg termini de 
l’ENA entre el personal funcionari català per enfortir la presència de Catalunya 
en promocions de funcionaris estrangers formats cada any a l’ENA.  
 
L’acord també preveu que els dos organismes comparteixin coneixements pel 
que fa a la gestió de les direccions d’afers internacionals respectives i de les 
estratègies de cooperació internacional i que realitzin activitats conjuntes de 
cooperació en països tercers. A més, intercanviaran les bones pràctiques en 
detecció de necessitats de formació continuada, en metodologies de formació 
i actualització d’estratègies. 
 
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya i l’École National 
d’Administration han mantingut relacions institucionals des de l’any 2012 en 
què varen participar en la jornada Perspectives internacionals de futur sobre la 
funció pública, organitzada amb motiu de la celebració del Centenari de 
l’EAPC, que va comptar amb representants destacats de la London School of 
Economics, de l’Escola Nacional d’Administració Pública del Quebec ENAP, i 
de l’ENA de França. 
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Altres Acords del Govern 
 
Modificació de l’estructura del Departament de la Presidència  
 
El Govern ha aprovat avui el Decret de modificació del Decret 118/2013, de 26 
de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència, per adaptar-
lo al nomenament de Neus Munté com vicepresidenta del Govern i portaveu 
del Govern i per adequar-lo a la creació del Comissionat per la Transparència i 
l’Accés a la Informació Pública. 
 
Concretament, el nou Decret suprimeix la funció de portaveu del Govern que 
té el conseller de la Presidència i, per coherència, les funcions que l’Oficina 
del Portaveu té en aquest àmbit. 
 
Pel que fa al Comissionat per la Transparència i l’Accés a la Informació 
Pública, el Decret aprovat avui comporta les modificacions necessàries per tal 
que li puguin ser atribuïdes funcions que fins ara corresponien a la Secretaria 
de Comunicació, a la Direcció General d’Atenció Ciutadana, a la Subdirecció 
General d’Atenció Ciutadana i a l’Àrea d’Atenció Virtual. 
 
Sol•licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre la 
constitucionalitat de la llei espanyola d’ordenació d’entitats 
asseguradores 
 
El Govern ha acordat sol•licitar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el 
preceptiu dictamen, previ a la interposició d’un possible recurs 
d’inconstitucionalitat, en relació amb quatre articles de la Llei 20/2015, de 14 
de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i 
reasseguradores. La nova llei buida de contingut la competència de la 
Generalitat en la supervisió de les mutualitats de previsió social, ja que 
reserva a instàncies estatals aquesta funció. 
 
En concret, el Departament d’Economia i Coneixement sol•licita aquest 
dictamen per analitzar si determinats articles d’aquesta llei podrien vulnerar la 
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya –reconeguda en l’article 
126 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya- en matèria d’estructura, 
organització i funcionament de les mutualitats de previsió social no integrades 
en el sistema de seguretat social i la competència compartida amb l’Estat 
sobre l’estructura, l’organització i el funcionament de les entitats gestores de 
plans i fons de pensions i les altres entitats que actuen en el mercat 
assegurador, d’acord amb les bases estatals.  
 

Aquesta nova llei estableix una regulació completa i detallada del sector de les 

assegurances i incorpora el dret comunitari d’assegurances conegut com a 

Directiva Solvència II. En aquest sentit, el CGE s’haurà de pronunciar sobre 

articles que semblen buidar de contingut la competència de la Generalitat i 
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exclouen les autonomies de la supervisió de les entitats asseguradores que 

també actuïn en altres Estats membres de la UE. La Generalitat també 

demana un dictamen previ sobre diversos articles que semblen reservar a 

instàncies estatals les funcions executives sobre les agències de subscripció 

de riscos i les funcions de supervisió de les entitats asseguradores i 

reasseguradores.  

Declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional de la Via del Capsacosta 

El Govern, a proposta del Departament de Cultura, ha aprovat declarar Bé 
Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de zona arqueològica, la Via del 
Capsacosta entre Sant Pau Vell (Sant Pau de Segúries) i el Pas dels 
Traginers (la Vall de Bianya). La delimitació de la zona arqueològica està 
justificada per raons d’interès científic, patrimonial i social, a fi de preservar 
aquest antic camí, de temps immemorials,  l’origen romà del qual no es pot 
descartar.  

El tram de la Via del Capsacosta entre Sant Pau Vell (Sant Pau de Segúries, 
Ripollès) i el Pas dels Traginers (la Vall de Bianya, Garrotxa) pertany a un 
antic camí que segueix la comunicació natural entre les terres de la plana de 
l’Empordà i les de la Garrotxa, el Ripollès i el Vallespir. En el seu recorregut 
passa per Esponellà i va fins a Besalú, travessa part de la Garrotxa fins a Sant 
Joan les Fonts, des d’on es dirigeix cap a la vall de Bianya, travessa el coll del 
Capsacosta i arriba fins a Sant Pau de Segúries, lloc on la via es bifurca en 
dos brancals, un en direcció a Ripoll i l’altre cap a Camprodon i el coll d’Ares, 
des d’on penetra al Vallespir. 

El tram declarat bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona 
arqueològica, és una via de muntanya que mostra un bon projecte 
d'enginyeria, dissenyat amb obres precises per salvar les dificultats que 
imposava la seva topografia, amb pendents i zones abruptes i amb una 
perfecta integració i adaptació al terreny en un espai geogràfic complex i 
variat.  

Pròrroga del programa de suport a la posada en marxa de la Biblioteca 
Carles Rahola de Girona  
 
El Govern ha aprovat prorrogar fins al 30 de setembre el 2017 el programa de 
suport a la posada en marxa de la Biblioteca Carles Rahola de Girona 
(BCRG), aprovat el 20 de maig de 2014, que va establir la contractació de cinc 
llocs de treball: un bibliotecari i quatre administratius per un període que 
finalitzava el 31 de desembre de 2015. Així mateix, el programa que s’aprova 
preveu l’increment de set dotacions de personal per efectius per fer front a 
l’ampliació de serveis de la biblioteca: tres persones diplomades bibliotecàries 
i quatre persones per a serveis administratius 
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La nova seu de la Biblioteca Carles Rahola de Girona, es va inaugurar el 23 
de desembre de 2014. Té una superfície de 7.055m2 i s’ha convertit en la 
biblioteca pública més gran del país. Des de la seva entrada en funcionament, 
la Biblioteca ha superat amb escreix l’horitzó d’expectativa i ha esdevingut un 
equipament de referència al territori de Girona. Les dades d’ús i les peticions 
dels usuaris ens  indiquen que cal ampliar l’horari de prestació de serveis i 
tornar a avaluar novament l’impacte de la nova prestació de serveis al ciutadà. 
 
 
Aportació de 100.000 d’euros a la recerca agroalimentària 
 
El Govern ha autoritzat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació a destinar 99.999 euros a la convocatòria d’ajuts 2016 que 
incentiva la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària 
ecològica.  
 
Aquest import està distribuït en les dues anualitats següents: 
 
2016 79.995 euros. 
2017 20.004 euros. 
 
Rectificació dels límits de diversos espais naturals protegits inclosos al 
PEIN i a la xarxa Natura 2000 
 
El Govern ha aprovat avui la rectificació de la delimitació de diversos espais 
del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i de diversos espais de la xarxa 
Natura 2000, per tal d’esmenar errors soferts en el procés d’inclusió d’aquests 
espais detectats posteriorment.  
 
En la major part dels casos, la rectificació de límits respon a la necessitat 
d’ajustar l’àmbit dels espais al sòl qualificat urbanísticament com a no 
urbanitzable en els plans urbanístics o normes subsidiàries de planejament 
vigents en el moment d’incloure l’espai en el PEIN o en la xarxa Natura 2000. 
En d’altres casos, s’han corregit errades derivades de la informació 
topogràfica utilitzada.  
 
Aquests canvis no comporten afegir ni excloure cap espai i tenen poca 
repercussió en superfície. En aquest sentit, les rectificacions aprovades avui 
suposen un decreixement de superfície previst pel que fa al PEIN de 35 
hectàrees, un 0,003% respecte de la superfície total, més d’1 milió 
d’hectàrees. Pel que fa a la xarxa Natura 2000, es produeix un increment de 9 
hectàrees en total, un 0,0001% respecte del total, prop de 980.000 hectàrees. 
 
 


