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El Govern declara el 15 d’octubre de 2015 Dia Nacional 
en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de la 
repressió franquista 
 

 La data coincideix amb l’aniversari de l’afusellament del president 
Companys 

 
El Govern ha acordat avui proclamar el 15 d’octubre de 2015 Dia Nacional en 
memòria de les víctimes de la Guerra Civil i les víctimes de la repressió de la 
dictadura franquista. La data coincideix amb el 75è aniversari de 
l’afusellament del president de la Generalitat, Lluís Companys, màxim 
representant institucional dels ciutadans d’aquest país i únic president escollit 
democràticament de l’Europa occidental que ha estat executat pel feixisme. 
 
El Govern es compromet a adoptar les mesures necessàries per donar 
coneixement públic d’aquest acord a les diverses institucions catalanes i als 
ciutadans i organitzacions, en especial a víctimes de la Guerra Civil i la 
dictadura franquista i les seves famílies, així com a entitats memorialistes 
relacionades amb Catalunya. 
 
Aquest acord de Govern dóna compliment a la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, 
del Memorial Democràtic, i, en especial, a la referència que s’hi fa en el 
preàmbul al necessari reconeixement memorial a totes les víctimes, així com a 
les nombroses resolucions del Parlament de Catalunya en relació amb la 
Guerra Civil i la posterior dictadura franquista. 
 
L’acord també té en compte l’existència de pluralitat de memòries, que han de 
ser reconegudes sense ressentiments i de forma constructiva, i les diverses 
iniciatives que s’han posat en marxa per a l’esclariment de la veritat i la 
reparació moral i simbòlica de totes les víctimes i supervivents. 
 
Així mateix, s’ajusta a les nombroses resolucions i informes dels diversos 
organismes de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), i en particular a 
l’Informe amb data 22 de juliol de 2014 del relator especial de l’ONU sobre la 
promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, 
després de la seva visita a Catalunya el gener de 2014. 
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El Govern adapta a les noves tendències els cicles 
formatius de so per a audiovisuals i espectacles i 
d’il·luminació, captació i tractament d’imatge  
 

 Ambdós títols també s’han renovat per adequar-se a la 
formació professional establerta a la Llei orgànica d’educació 
(LOE) 

 
El Govern ha aprovat avui els decrets que estableixen els currículums dels 
cicles formatius de grau superior de so per a audiovisuals i espectacles i de 
grau superior d’il·luminació, captació i tractament d’imatge amb l’objectiu 
d’adaptar-los a les noves tendències i necessitats d’aquests sectors. Així 
mateix, els currículums s’han adequat a la formació professional establerta a 
la LOE (Llei orgànica d’educació) i també se n’han ampliat els continguts. 
Aquests títols estan desenvolupats d’acord amb el catàleg de qualificacions 
professionals de Catalunya, que permet la integració dels sistemes educatiu i 
laboral en la formació professional. 
 
Pel que fa al currículum de so per a audiovisuals i espectacles, amplia els 
continguts relatius a les activitats de producció i a les relacionades amb el so 
d’acord amb l’evolució tecnològica, els canvis en la forma de produir i el 
consum dels sectors de la ràdio, la televisió i internet produïts per la tecnologia 
digital. A més a més, dóna resposta a les necessitats educatives dels sectors 
econòmics atès que exigeixen un professional polivalent capacitat per exercir 
la seva activitat en els àmbits de la ràdio, la indústria discogràfica, el medi 
audiovisual, l’espectacle i el muntatge d’estructures fixes de sonorització. 
També que pugui realitzar totes les activitats relacionades amb el disseny, 
planificació, control de la instal·lació sonora i del seu ajustament, captació, 
gravació, emissió, reproducció i postproducció del so.  

 
El nou currículum del cicle de grau superior d’il·luminació, captació i 
tractament d'imatge amplia els continguts relatius a les activitats de producció 
també d’acord amb l’evolució tecnològica. El títol vol donar resposta a les 
necessitats dels sectors econòmics perquè proposa un titulat capacitat per 
exercir la seva activitat en el sector fotogràfic, audiovisual i de l’espectacle, i 
que sàpiga realitzar totes les activitats relacionades amb l’estudi dels 
projectes. Té en compte també les característiques del mercat de treball, la 
mobilitat laboral, els moviments entre sectors i subsectors de la indústria 
fotogràfica, audiovisual i de l’espectacle, que demanen professionals 
polivalents capaços d’adaptar-se a les noves situacions socioeconòmiques, 
laborals i organitzatives. 
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El Govern aprova el títol d’FP d’energies renovables 
per donar resposta a les necessitats del sector 

 

 El nou currículum incorpora continguts relacionats amb l’evolució 
tecnològica de les centrals eòliques i fotovoltaiques 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del títol de 
formació professional de grau superior d’energies renovables. L’objectiu del 
cicle formatiu és donar resposta a les necessitats de qualificació professional 
detectades a Catalunya en aquest sector, atès que el perfil professional 
evoluciona cap a les competències relacionades amb la instal·lació i 
manteniment de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques amb connexió a la 
xarxa i sense. 
 
Per això aquesta titulació incorpora continguts relacionats amb l’evolució 
tecnològica de les centrals eòliques i fotovoltaiques, que suposa l’adequació 
de materials i equips amb majors requeriments d’eficiència energètica i 
seguretat en l’explotació i de conservació del medi ambient mitjançant l’ús 
d’energies renovables i la gestió de residus. També preveu formar 
professionals polivalents i capacitats per adaptar-se als canvis, a un alt grau 
d’autonomia, a la presa de decisions, al treball en equip i a la coordinació amb 
tècnics d’altres departaments, i alhora que estiguin preparats per a la 
programació i supervisió dels processos i el seguiment dels plans de qualitat i 
seguretat. 
 
La durada d’aquest cicle de grau superior és de 2.000 hores i s’inscriu dins la 
família professional d’energia i aigua. Les competències generals consisteixen 
a saber efectuar la coordinació del muntatge, posada en servei i gestió de 
l’operació i manteniment de parcs i instal·lacions d’energia eòlica, promocionar 
instal·lacions, desenvolupar projectes i gestionar i realitzar el muntatge i 
manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques així com gestionar-ne i 
supervisar-ne el muntatge i el manteniment, i realitzar l’operació i el 
manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques. 
 
Aquests titulats podran exerceix l’activitat en empreses dedicades a realitzar la 
promoció, el muntatge, l’explotació i el manteniment d’instal·lacions d’energies 
eòliques i solars fotovoltaiques per a la producció d’energia elèctrica, i en 
empreses relacionades amb la generació, el transport i la distribució d’energia 
elèctrica, o que tinguin instal·lacions d’alta tensió, així com en empreses 
industrials que realitzin treballs de muntatge i de manteniment de 
subestacions elèctriques. 
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El Govern aprova les condicions perquè les aigües de 
rentat derivades de la producció de vi i oli es puguin 
aprofitar com a fertilitzant 
  

 L’Executiu aprova un decret que regula l’aplicació al sòl dels 
efluents líquids i sòlids produïts als cellers i almàsseres de 
Catalunya 
 

 La norma, que també simplificarà tràmits administratius, beneficiarà 
uns 500 cellers i 200 almàsseres  

 
El Govern ha aprovat avui el decret que regula l’aplicació al sòl dels efluents 
líquids i sòlids produïts als cellers i almàsseres de Catalunya, és a dir, dels 
residus resultants del processat de les olives per obtenir oli i del raïm per fer-
ne vi. A partir d’ara, aquestes substàncies es podran utilitzar com a fertilitzant 
en terres de cultiu.  
 
La norma reduirà els costos de gestió d’aquests efluents d’un nombre 
important de petites empreses (més de 500 cellers i més de 200 almàsseres), 
que són una part fonamental del teixit econòmic i social en l’àmbit rural de tot 
Catalunya. A més, simplificarà els tràmits administratius per a les empreses.  
 
L’ús dels efluents s’ha de realitzar en unes condicions i amb uns mètodes que 
evitin els danys al sòl i a les aigües. El decret estableix les quantitats que es 
poden aplicar dels diferents efluents, les condicions, distàncies a respectar i 
èpoques d’aplicació, així com altres requisits tècnics en la seva gestió i 
seguiment de la seva aplicació que inclou un pla de controls. 
 
Així, el decret estableix l’obligatorietat de disposar d’un sistema 
d’emmagatzematge suficient per garantir la correcta aplicació dels efluents 
líquids i fixa les mesures agronòmiques per al seu ús. Així, els efluents només 
podran aplicar-se en terres de conreu que, a més, no tinguin un pendent 
superior al 15%, a un mínim de 100 metres de nuclis urbans i lleres, i amb una 
freqüència màxima d’aplicació d’una vegada cada dos anys. 
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El Govern destina 4,3 M€ a impulsar la diversificació 
econòmica de les zones rurals Leader amb una nova 
convocatòria d’ajuts 

 

 La despesa pluriennal permetrà convocar els ajuts Leader per a 
l’any 2015, donant el tret de sortida a la sisena programació 
Leader de Catalunya, que s’aplica des de l’any 1991, i que es 
desenvolupa en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 
(PDR) 2014-2020 

 

 En el nou període de programació 2014-2020 s’ha ampliat l’àmbit 
territorial del Leader amb la inclusió de 66 nous municipis, i amb 
aquesta ampliació, el desenvolupament local participatiu Leader 
s’aplicarà a 556 municipis, que representen el 73,24% del territori 
català 

 

El Consell Executiu ha aprovat una despesa pluriennal de 4,3 milions d’euros 
destinats a cobrir part del finançament dels ajuts Leader. Els ajuts destinats a 
aquesta nova convocatòria per a l'any 2015, per un import total de 7.666.666 
euros, són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER) i la partida pressupostària del Departament de 4,3 milions d’euros 
suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, 
anirà a càrrec del fons FEADER, i representa el 43% del finançament. 
 
Aquesta nova convocatòria permetrà generar una inversió de més de 
23.000.000 euros en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució 
de més de 300 projectes, que comportaran la creació de més 300 llocs de 
treball i la consolidació d'uns 1.000 més de manera directa. 
 
En referència als llocs de treball, cal destacar que els proveïdors que han 
d'executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, 
majoritàriament en l'àmbit rural i, per tant, de manera indirecta també 
fomentaran la creació i consolidació de més Ilocs de treball durant l'execució 
dels projectes fomentats per l'ajut Leader. 
 
Per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader durant el període de 
programació 2014-2020, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació ha seleccionat 11 grups Leader amb els següents àmbits 
territorials: 
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Grup Leader COMARCA MUNICIPIS 

Associació per al 

desenvolupament rural de la 

Catalunya Central 

Bages 
Calders, l'Estany, Gaià, Moià, Monistrol de Calders, Mura, Navàs, 

Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d'Oló, Súria, Talamanca 

Berguedà Tots els municipis de la comarca 

Osona 

Alpens, Collsuspina, Lluçà, Muntanyola, Olost, Oristà, Perafita, 

Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del 

Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d'Albars, Santa Cecília de 

Voltregà, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sobremunt 

Vallès Oriental Castellcir, Castellterçol, Granera, Sant Quirze Safaja 

Associació per al 

Desenvolupament Integral 

de la zona nord-oriental de 

Catalunya 

Alt Empordà 

Agullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i les Escaules, 

Borrassà, Cabanelles, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, 

Espolla, Garrigàs, Garriguella, Lladó, Maçanet de Cabrenys, 

Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa 

Eulàlia, Palau-saverdera, Pau, Pontós, Rabós, Riumors, Sant 

Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià, 

Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, la Vajol, Ventalló, Vilajuïga, 

Vilamacolum, Vilamaniscle, Vilanant, Vilaür 

Garrotxa Tots els municipis de la comarca 

Gironès Canet d'Adri, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena 

Osona 
Espinelves, l'Esquirol, Rupit i Pruit, Sant Sadurní d'Osormort, 

Tavertet, Vilanova de Sau 

Pla de l'Estany Sant Miquel de Campmajor 

Selva 
Amer, la Cellera de Ter, Osor, Sant Julià del Llor i Bonmatí, 

Susqueda 

Associació  Leader Ripollès 

Ges Bisaura 

Osona 
Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, 

Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, Vidrà 

Ripollès Tots els municipis de la comarca 

Consorci Leader Alt Camp Tots els municipis de la comarca 
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Desenvolupament Local del 

Camp  
Baix Camp 

l'Albiol, l'Aleixar, Alforja, Arbolí, l'Argentera, les Borges del Camp, 

Botarell, Capafonts, Colldejou, Duesaigües, la Febró, Maspujols, 

Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d'Escornalbou, 

Vilaplana 

Baix Penedès Bonastre, Masllorenç, el Montmell 

Conca de 

Barberà 
Tots els municipis de la comarca 

Priorat Tots els municipis de la comarca 

Tarragonès Renau, Salomó, la Secuita, Vespella de Gaià 

Consorci GAL Alt Urgell – 

Cerdanya 

Alt Urgell Tots els municipis de la comarca 

Cerdanya Tots els municipis de la comarca 

Consorci per al 

Desenvolupament del Baix 

Ebre i Montsià 

Baix Ebre Tots els municipis de la comarca 

Montsià Tots els municipis de la comarca 

Associació Leader de 

Ponent 

Garrigues Tots els municipis de la comarca 

Pla d'Urgell Tots els municipis de la comarca 

Segrià 

Aitona, els Alamús, Alcanó, Alfés, Almatret, Aspa, la Granja 

d'Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Sarroca de Lleida, 

Seròs, Sunyer, Torrebesses 

Urgell Tots els municipis de la comarca 

Consorci Grup d’Acció Local 

Noguera-Segrià Nord 

Noguera Tots els municipis de la comarca 

Segrià 
Alfarràs, Alguaire, Almenar, Corbins, la Portella, Vilanova de la 

Barca 

Consorci Centre de 

Desenvolupament Rural 

Pallars-Ribagorça 

Alta Ribagorça Tots els municipis de la comarca 

Pallars Jussà Tots els municipis de la comarca 

Pallars Sobirà Tots els municipis de la comarca 

Val d'Aran Tots els municipis de la comarca 

Consorci Intercomarcal 

d’Iniciatives 

Socioeconòmiques 

Ribera d'Ebre Tots els municipis de la comarca 

Terra Alta Tots els municipis de la comarca 
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Consorci per al 

Desenvolupament de la 

Catalunya Central 

Anoia 

Argençola, Bellprat, Calaf, Calonge de Segarra, Carme, Castellfollit 

de Riubregós, Copons, Jorba, La Llacuna, Montmaneu, Orpí, els 

Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Martí 

Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, Santa Maria de Miralles, 

Veciana 

Bages 
Aguilar de Segarra, Cardona, Castellfollit del Boix, Fonollosa, 

Rajadell, Sant Mateu de Bages 

Segarra Tots els municipis de la comarca 

Solsonès Tots els municipis de la comarca 

 

 

 

  



 

 

Acords de Govern. 08.09.2015  

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

 

10 

Altres acords de Govern 
 
Aprovat el Pla econòmic i financer per a la realització d’inversions de 
prevenció d’incendis 
 
El Govern ha aprovat el Pla d’actuacions 2015, amb vigència fins al 2016, que 
recull les actuacions relatives a les inversions, per part de la Direcció General 
del Medi Natural, en diferents àmbits, donant prioritat a aquelles destinades a 
la prevenció d’incendis forestals. 
 
L’esmentat Pla econòmic i financer suposa un total d’obligacions econòmiques 
de 8.249.145,92 euros, de les quals 3.641.739,49 euros s’han de 
desemborsar en el període 2015-2016. 
 
En aquest Pla financer s’han considerat com a estratègiques un conjunt 
d’actuacions relaciones, bàsicament, amb la prevenció d’incendis i la 
restauració de zones afectades per catàstrofes.  
 
En el conjunt del pla s’actuarà als sectors: Massís de l'Albera, Cap de Creus, 
el Montgrí-Muntanya Gran, les Gavarres, Muntanyes de Begur, Massís de 
Cadiretes, Ancosa-Montagut-Miralles-Queralt, el Montmell-Pontons-Mediona, 
Sant Llorenç de Munt-Cingles del Bertí, Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell, 
Serres de Cardó-Boix, Ports de Tortosa-Beseit, Priorat-Serra del Montsant, 
Montsec d’Ares, Montsec de Rúbies-Sant Mamet, Rialb-Serra d’Aubenç, Alt 
Solsonès. 
 
L’abast territorial de les actuacions permetrà una execució mitjançant petites i 
mitjanes empreses d’àmbit local que fixaran llocs de treball a zones rurals més 
desafavorides. S’estima un volum de mà d’obra durant la vigència del pla 
superior als 120 llocs de treball. 


