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El Govern constata que, amb la liquidació del sistema 
de finançament, els ingressos disponibles de l’Estat 
han crescut un 8,3%, mentre que els de les comunitats 
s’han reduït un 3%, en el període 2010-2013  

 

 L’anàlisi del model de finançament 2009-2013 posa de manifest 
que s’ha produït un desequilibri vertical a favor de l’Estat i en 
contra de les CA 
 

 Des de l’any 2009, les diferències entre CA han augmentat, ha 
millorat la posició de les comunitats que ja estaven beneficiades 
pel model anterior i ha empitjorat la de les més perjudicades 

 

 L’aplicació del sistema de bestretes del model de finançament 
comporta importants distorsions de tresoreria a les comunitats 

 

El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha presentat avui 
durant la reunió del Govern les principals conclusions del document d’anàlisi 
del sistema de finançament autonòmic 2009-2013, elaborat pels tècnics del 
Departament d’Economia, a instàncies del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (MINHAP).  

L’anàlisi del model de finançament posa de manifest que des de l’any 2010 
fins al 2013 s’ha produït un desequilibri vertical a favor de l’Estat, ja que els 
seus recursos s’han incrementat a una taxa interanual del 8,3%, mentre que 
els de les CA s’han reduït un 3%. L’Estat ha passat de disposar del 37,8% 
dels recursos totals (2010) al 45,8% (2013). És a dir, s’ha produït un 
transvasament de recursos de les CA a l’Estat. Així, l’any 2013 l’Estat 
disposava d’uns ingressos addicionals de 23.300M d’euros derivats de 
l’augment del tipus de l’IVA i dels impostos especials i de la creació del 
gravamen complementari de l’IRPF, però cap d’aquests increments ha 
suposat un augment dels recursos per a les CA. Per restablir l’equilibri entre 
els recursos de les administracions de l’Estat i les CA de l’any 2010, s’hauria 
de transferir a les CA l’any 2013 un total de 14.442 milions d’euros.    
 

 Estat CA de règim comú 

2010 2013 2010 2013 

Total ingressos 
disponibles M€ 

65.087 82.716 107.070 97.870 

Total ingressos 
disponibles 
(% respecte el total) 

37,8 45,8 62,2 54,2 
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D’altra banda, des del 2009 les diferències entre comunitats autònomes han 
augmentat. Ha millorat la posició relativa de les CA que ja estaven 
beneficiades pel model anterior i ha empitjorat la de les CA més perjudicades. 
Així, mentre que l’any 2009 la diferència entre les CA amb més i menys 
recursos era de 31 punts, l’any 2013 és de 44. En el cas de Catalunya, des del 
2010 els recursos per capita s’han anat reduint progressivament. Mentre el 
2009 se situava per sobre de la mitjana, a partir del 2010 i fins a l’any 2013 ha 
estat sempre per sota. Aquest mateix comportament només s’observa en el 
cas de Madrid.  

 

 

Només l’any 2010 els recursos de les CA han augmentat respecte a l’any 
anterior. La resta dels cinc anys analitzats, els recursos autonòmics han 
disminuït. Així, els ingressos de la Generalitat de Catalunya creixen tan sols 
un 1,8%, mentre que els de Cantàbria ho fa en un 19,1% i assoleix un índex 
per habitant del 132.   
 
En recursos per capita, Catalunya se situa en la desena posició, però si es 
tenen en compte les paritats de poder de compra (PPA), cau fins a la 
catorzena posició, davant de Madrid. Per tant, segons el document d’anàlisi, el 
diferencial de preus s’hauria de tenir en compte en la quantificació de les 
necessitats de recursos de les CA.  
 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Catalunya 2.059 2.320 2.243 2.125 2.075

Galicia 2.159 2.616 2.504 2.385 2.402

Andalucía 1.857 2.216 2.120 2.037 1.990

Principado de Asturias 2.190 2.647 2.542 2.420 2.442

Cantabria 2.371 2.880 2.807 2.681 2.811

La Rioja 2.229 2.757 2.724 2.535 2.644

Región de Murcia 1.897 2.184 2.102 2.012 1.985

Comunitat Valenciana 1.867 2.193 2.113 2.019 1.941

Aragón 2.218 2.658 2.626 2.492 2.461

Castilla-La Mancha 2.044 2.447 2.334 2.219 2.284

Canarias 1.756 2.077 1.983 1.928 1.884

Extremadura 2.246 2.799 2.585 2.514 2.572

Illes Balears 1.998 2.341 2.275 2.150 2.105

Madrid 2.056 2.212 2.154 2.032 2.027

Castilla y León 2.258 2.746 2.625 2.488 2.517

TOTAL 2.012 2.345 2.256 2.150 2.128

€/hab 

Font: liquidacions del model de f inançament del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 

(2009-1013).
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El sistema de bestretes segons el qual s’organitza el model provoca 
importants distorsions en els recursos de caixa de les comunitats autònomes. 
Aquest sistema d’entregues a compte està subjecte a les errades de previsió 
del Govern central i comporta importants distorsions a la tresoreria de les CA, 
així, els recursos meritats els anys 2009, 2010 i 2011 divergeixen 
sensiblement de les bestretes rebudes. D’aquesta manera, els recursos 
comunicats aquest any a la Generalitat pel 2016 suposaran un increment 
d'uns 1.900M respecte al 2015. Aquests recursos inclouen les bestretes del 
model de finançament i les liquidacions de l'any 2014. Si el 2014 no 
s'haguessin subestimat les bestretes, la Generalitat hauria disposat de 
1.400M€ de més i el dèficit registrat hauria estat un 0,7% inferior.   

  

 

Capacitat fiscal recursos totals recursos totals amb PPA 

 

€/hab ordenació €/hab ordenació €/hab ordenació 

Madrid 2.642 1 2.027 11 1.770 15 

Catalunya 2.298 2 2.075 10 1.912 14 

Balears 2.296 3 2.105 9 2.128 11 

Cantabria 2.236 4 2.811 1 2.837 4 

Aragón 2.222 5 2.461 5 2.553 8 

Principado de Asturias 2.085 6 2.442 6 2.778 5 

La Rioja 2.040 7 2.644 2 2.924 2 

Castilla y León 1.974 8 2.517 4 2.860 3 

Galicia 1.822 9 2.402 7 2.600 7 

Comunitat Valenciana 1.805 10 1.941 14 2.087 13 

Castilla-La Mancha 1.680 11 2.284 8 2.693 6 

Región de Murcia 1.643 12 1.985 13 2.094 12 

Andalucía 1.555 13 1.990 12 2.147 10 

Extremadura 1.482 14 2.572 3 3.202 1 

Canarias 837 15 1.884 15 2.267 9 

TOTAL 1.949   2.128   2.212   
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El Govern aprova el III Pla de Seguretat i Salut Laboral 
2015-2020 per millorar les condicions de treball i 
potenciar la prevenció dels riscos laborals 

 

 El document és el full de ruta que aplega totes les polítiques 
públiques relacionades amb aquest àmbit 
 

 Es desplega en 132 línies d’actuació que afecten, entre d’altres, la 
recerca, la difusió del coneixement, o l’assessorament a empresa i 
treballadors  
 

 El Pla, impulsat per l’Institut de Seguretat i Salut Laboral, s’ha 
consensuat amb els agents socials al Consell de Relacions 
Laborals 
 

  
El Govern ha aprovat el III Pla de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 amb 
l’objectiu de millorar les condicions de treball i potenciar la prevenció dels 
riscos laborals. El document és el full de ruta que aplega totes les polítiques 
públiques relacionades amb aquest àmbit, per afavorir així un impuls efectiu 
de la seguretat i la salut en l’entorn laboral. 
 
El III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 compta amb els 
set objectius estratègics següents, que es desplegaran en 132 línies 
d’actuació: 
 

 Potenciar la millora de la gestió i la qualitat de la prevenció dels riscos 
laborals amb atenció especial a les pimes. 

 Millorar les condicions de treball. 

 Millorar la recerca, la difusió i l’aplicació pràctica del coneixement i 
integrar la prevenció en els continguts de la formació. 

 Millorar el reconeixement dels danys a la salut derivats del treball. 

 Promoure la implicació de totes les institucions i de tots els actors 
relacionats amb la prevenció de riscos laborals a Catalunya. 

 Adequar el marc normatiu aplicable a la realitat del mercat i de la 
conjuntura existent, i vetllar per al seu compliment efectiu. 

 Aconseguir un increment del finançament que permeti desenvolupar 
accions derivades del Marc estratègic. 

 
En concret, les accions que s’emprendran per part de l’Institut de Seguretat i 
Salut incidiran amb una especial atenció en l’assessorament, la promoció i la 
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divulgació. També es dedicaran actuacions a la recerca i la difusió de tota la 
informació i el coneixement disponible sobre la matèria. 
 
El Pla es divideix en tres períodes biennals de treball: 2015-2016, 2017-2018 i 
2019-2020. Aquesta fragmentació serà útil per fer el seguiment del Pla i, per 
tant, la seva avaluació contínua tant pel que fa a l’aplicació de les diferents 
accions com als resultats d’aquesta aplicació en l’evolució de la seguretat i la 
salut laboral a Catalunya.  
 
El seguiment d’aquest Pla es farà en el marc de la Comissió de Seguretat i 
Salut del CRL, de la mateixa manera que es fa amb la resta de plans 
d’accions consensuats amb els agents socials. 
 
Aquest Pla dóna compliment al compromís adquirit entre l’Administració 
pública catalana i els agents socials en l’àmbit del Consell de Relacions 
Laborals (CRL) que es plasma en el Marc Estratègic català de seguretat i salut 
laboral 2015-2020, aprovat pel plenari del CRL la primavera passada.  
 
Tot i que l’impulsa el Departament d’Empresa i Ocupació, es tracta d’un Pla 
interdepartamental, en tant que requereix el desenvolupament d’accions 
coordinades des de l’àmbit laboral amb el Departament de Salut, el 
Departament d’Ensenyament i totes aquelles unitats de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya amb competències directament o indirectament 
vinculades a aquesta matèria.  
 
L’Institut de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Ocupació, 
en tant que òrgan tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals a 
Catalunya, serà l’encarregat de l’impuls i la dinamització del Pla.  
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El Govern aprova el Pla de seguretat i atenció a les 
víctimes de violència masclista 2015-2018 

 

 Les víctimes de violència masclista disposaran d’una App 
específica per a telèfons mòbils per gestionar trucades 
d’emergència a través del cat112. L’objectiu de la nova App serà 
doble: la geolocalització i la urgència 
 

 S’establirà un pla de seguretat personalitzat per a les víctimes amb 
nivell de risc més elevat 
 

 Hi haurà un web específic adreçat a les joves que han estat o 
poden estar sent maltractades. El web és un espai d’informació i 
recomanacions per ajudar-les  

 

El Govern ha aprovat avui el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de 
violència masclista i domèstica 2015-2018. La renovació del Pla arriba 
després que el Departament d’Interior va posar en marxa fa quatre anys el Pla 
de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica per al 
període 2011-2014 amb el qual s’han assolit els primers objectius plantejats 
en aquesta primera etapa. 
 
Amb aquest nou Pla, el Departament d’Interior aposta per la prevenció i la 
proximitat i vol aprofitar els avenços de les noves tecnologies per oferir més 
eines que donin seguretat a les dones maltractades. 
 
La prevenció 
 
El Pla preveu el desenvolupament del model policial d’atenció a les víctimes al 
territori. L’atenció a les víctimes per part de la Policia de Catalunya ha d’oferir 
garanties de qualitat homogènia arreu del territori. Per tant, s’implicarà les 
Policies Locals en el seguiment i protecció a les víctimes ampliant els 
protocols i formalitzant convenis per distribuir feines i competències entre els 
cossos policials de cara a la millor protecció de la víctima. 
 
El Qüestionari Policial de Valoració de Risc (QPVR) per a les víctimes de 
violència masclista s’acabarà d’implantar a tot el territori juntament amb un 
segon Qüestionari Policial, el de Reavaluació de Risc (QPRR). Precisament 
aquest segon qüestionari serà clau per conèixer o avaluar la situació del risc 
de cada cas en funció del pas del temps. També ens permetrà veure si altres 
circumstàncies poden incidir en la situació de la víctima o poden canviar el seu 
nivell de risc. 
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El Pla preveu accions associades de seguiment i protecció policials de les 
dones segons el nivell de valoració de risc i, si aquest és elevat, la víctima 
disposarà d’un pla de seguretat personalitzat.  
 
Web informatiu i interactiu 
 
La prevenció ha d’anar lligada a la informació, i per això des del Departament 
d’Interior es vol apostar per les noves tecnologies. La Direcció General 
d’Administració de Seguretat està treballant en un web específic per a les 
dones i les joves que han patit o poden patir violència, i iniciarà el projecte 
amb les situacions de violència sexual. L’objectiu és crear un espai 
d’informació i recomanacions per a les possibles víctimes que els faciliti 
alternatives per sortir del “cercle de la violència”. La informació i el 
coneixement poden ajudar a evitar o disminuir situacions de risc. 
 
 
Geolocalització de les víctimes 
 
El Departament també està treballant en el desenvolupament d’una aplicació 
específica per a telèfons mòbils per gestionar trucades d’emergència de les 
víctimes de violència masclista a través del cat112. L’objectiu de la nova App 
serà doble: la geolocalització i la urgència. Les trucades que arribin des 
d’aquesta App rebran una atenció específica per part dels operadors i la 
reacció serà més ràpida. 
 
L’atenció ràpida a les persones que estan en situació de risc imminent i que 
telefonen al 112 de Catalunya per sol·licitar assistència policial immediata és 
un element prioritari en el sistema d’atenció pública d’urgències.  
El Pla també preveu adequar l’estructura organitzativa departamental per 
reforçar el disseny i l’impuls de les polítiques preventives de seguretat en 
l’àmbit de la violència masclista i domèstica. 
 
La relació interdepartamental és bàsica en aquesta matèria. Es mantindran i 
aprofundiran les actuacions conjuntes amb altres departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per donar una millor resposta, 
coordinada, a les dones que pateixen aquesta greu problemàtica. Aquesta 
línia de col·laboració, ja iniciada amb el pla anterior, requereix especial atenció 
per a la seva eficàcia i consolidació. Els factors que afavoreixen la violència 
són de naturalesa diversa i, per tant, requereixen una aproximació transversal 
des dels diversos àmbits institucionals. 
 
Formació i recerca 
 
La formació i la recerca són bàsiques per adquirir coneixement, i la millora 
constant és imprescindible per saber les eines que hem d’utilitzar. 
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El Pla continua promovent les actuacions adreçades a la formació de 
professionals i cossos de seguretat, la recerca del fenomen en l’àmbit de la 
seguretat, especialment la duta terme amb institucions d’àmbit internacional. 
 
Cal destinar una gran part de les accions a aprofundir en coneixement i evitar 
que molts dels fets acabin silenciats, amb un baix nivell de denúncia. 
Precisament per aprofundir en la matèria es realitzarà la segona edició de 
l’Enquesta de violència masclista de Catalunya. 
 
 
Col·lectius amb vulnerabilitats específiques i tercer sector  
 
El Pla permetrà crear nous instruments específics i millorar l’eficàcia d’aquells 
ja existents, així com les pautes, procediments i recursos per facilitar la 
intervenció pública abans que es produeixin danys a les persones o col·lectius 
de risc com són les persones menors d’edat, les persones amb discapacitat, 
entre d’altres.  
 
Les persones que han estat víctimes de violència masclista i domèstica de 
vegades requereixen suport d’altres persones o organitzacions per tal de 
millorar el seu benestar i seguretat. Per tant, les polítiques públiques han 
d’anar adreçades a millorar la qualitat de vida i seguretat d’aquestes persones, 
cosa que requerirà la implicació d’entitats públiques i privades, el tercer sector, 
el voluntariat i la ciutadania en general.  
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El Govern promou la gestió forestal sostenible i 
l'aprofitament energètic de la biomassa  

 

 El Govern instal·larà calderes de biomassa a 26 equipaments 
públics de 10 municipis  

 

 El Pla de calderes implica estalvi econòmic, millora dels boscos, 
prevenció d’incendis, disminució d’emissions CO2 i creació de 
150 llocs de treball estables en l’àmbit rural 

 
El Govern ha aprovat la instal·lació i manteniment de calderes de biomassa 
forestal a 26 equipaments públics de 10 municipis, que seran alimentades 
amb fusta de proximitat procedent dels boscos públics de Catalunya. 
 
El Pla de calderes comportarà la instal·lació de 26 calderes de biomassa en 
edificis de la pròpia Generalitat de Catalunya, de diversos departaments: 
Interior, Salut, Benestar Social, Ensenyament i Agricultura, ubicats als 
municipis de Puigcerdà, la Seu d’Urgell, Ripoll, Gandesa, Sort, Pont de Suert, 
Tremp, Campdevànol, Vic i Móra d’Ebre (centres de bombers i mossos; IES; 
CAP, hospitals, casals de gent gran, oficines comarcals d’Agricultura i escoles 
agràries). 
 
L’objectiu del Pla és promoure la gestió forestal sostenible i l’aprofitament 
energètic de la biomassa forestal, i alhora reduir el risc d’incendis i la petjada 
ecològica, a més de generar llocs de treball estables al territori, i s’inscriu 
en les polítiques que impulsa el Govern a través del Pla general de política 
forestal i el Pla de l’energia i el canvi climàtic. 
 
Aquest acord de Govern pretén mobilitzar recursos econòmics privats per a la 
producció d’energia tèrmica basant-se en la biomassa forestal de proximitat 
(procedent de la gestió sostenible realitzada als boscos públics), la instal·lació 
de calderes de biomassa i l’estalvi i eficiència energètica, en edificis de la 
Generalitat. El conjunt d’aportacions dels diferents departaments per al 
pagament d’aquestes actuacions provindrà de l’estalvi en la factura energètica 
actual i no suposarà cap increment en el pressupost global dels departaments 
concernits.  
 
La iniciativa suposa una inversió de 15 milions d’euros, que inclouen la 
instal·lació de les calderes, el seu manteniment, l’aplicació de mesures 
d’eficiència energètica i el subministrament de la biomassa procedents dels 
boscos públics, per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació.  
 
El Pla comporta els beneficis següents: 
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 Estalvi econòmic d'un 3% en el primer any en les despeses de compra 
de combustible i manteniment de cada departament, estalvi que alhora 
s’augmentarà amb l’estalvi energètic dels edificis fins a un 15% de 
mitjana en el període de 15 anys. 

 

 Generació de 150 llocs de treball estables en el territori, la qual cosa 
proporciona riquesa local i redistribució territorial. Aquests llocs de 
treball estan considerats en tota la cadena de la gestió i aprofitament de 
la biomassa, planificació, seguiment, treballs al bosc, transport de fusta, 
transformació en estella, distribució, instal·lació de calderes, 
manteniments i actuacions complementàries.  

 

 Gestió forestal de 1.200 hectàrees/anuals, que permet tenir boscos 
millor preparats per suportar els riscos naturals (incendis, ventades, 
nevades, etcètera) i afavoreix la seva multifuncionalitat.  

 

 Millora ambiental, amb estalvi anual de 2.079.064,34 kg de CO2. 
 

 Compliment dels mandats de Govern en relació amb el Pla de política 
forestal, l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la 
biomassa forestal i agrícola, el Pla de l’energia i canvi climàtic de 
Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), i el Pla d’estalvi i eficiència 
energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya.  

 
El model d’actuació proposat serà aplicable a altres comarques de Catalunya.  
L’Acord també preveu encarregar a Infraestructures.cat el desenvolupament 
del pla d’estalvi i eficiència energètica dels equipaments que es detallen a 
l’annex, i que l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), en tant que coordinador 
del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis i equipaments de la 
Generalitat de Catalunya, participarà en la redacció dels plecs tècnics de 
licitació en la mesa de contractació de la licitació a convocar per 
Infraestructures.cat per donar compliment a l’encàrrec objecte del present 
acord, i en el seguiment de l’actuació.  
 

ANNEX INTERIOR SALUT ENSENYAMENT AGRICULTURA BENESTAR 

PUIGCERDÀ Mossos  IES Puigcerdà   

LA SEU D’URGELL 
Bombers i 

Mossos 
 IES Joan Brudieu   

RIPOLL  CAP IES Abat Oliba   

GANDESA Mossos CAP IES Gandesa 
OC / Escola 

Agrària 
 

SORT Bombers i CAP IES Hug Roger   
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Mossos III 

PONT DE SUERT Mossos  IES   

TREMP 
Bombers i 

Mossos 
 IES Tremp  

Casal Gent 

Gran 

CAMPDEVÀNOL  Hospital    

VIC  Hospital    

MÓRA D’EBRE  Hospital   
Residència 

Mora d’Ebre 
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El Govern actualitza el cicle de direcció de serveis en 
restauració als avenços tecnològics del sector 
 

 El títol també s’ha renovat per adequar-se a la formació 
professional establerta a la LOE 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior de direcció de serveis en restauració amb l’objectiu 
d’actualitzar-lo als avenços tecnològics i a les necessitats 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. 
 
Pel que fa als nous continguts del currículum, aquest amplia els que estan 
relacionats amb les darreres novetats tecnològiques del sector, concretament 
sobre la introducció de noves tècniques i sistemes d’atenció i servei al client, 
programes informàtics per a la gestió i control d’establiments i serveis, i l’ús 
continu d’internet per a l’intercanvi d’informació. A més, també té en compte 
l’evolució organitzativa del sector, en què les característiques dels equips i 
maquinàries s’adeqüen al tipus d’oferta gastronòmica i de servei. 
 
El currículum dóna resposta a les necessitats educatives del sector, atès que 
la gran diversificació d’activitats empresarials a l’hoteleria, i més concretament 
en el subsector de la restauració, demana professionals qualificats per dirigir i 
supervisar les empreses de serveis de menjars i begudes. Es tracta de 
professionals que han de saber adaptar-se i respondre a les noves estructures 
organitzatives, productives i de serveis. Les funcions que seran exercides per 
aquests titulats es relacionen amb la direcció, la comercialització dels 
productes, l’organització d’esdeveniments i serveis de restauració i de les 
unitats de producció entre d’altres. 
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El Govern modifica el procediment de delimitació de 
termes municipals per agilitzar-ne la tramitació 

 

 Els canvis introduïts permetran reduir significativament la 
durada de la tramitació dels expedients de delimitació 
 

 Entre d’altres mesures, s’habilita el departament competent en 
matèria local per emprendre iniciatives d’impuls del Mapa 
Municipal de Catalunya 

 

El Govern ha donat el vistiplau a diverses modificacions en el procediment de 
delimitació dels termes municipals amb la finalitat de reduir-ne de forma 
significativa la durada de la tramitació d’acord amb els principis d’eficiència i 
eficàcia de l’actuació administrativa. Els canvis introduïts contribuiran també a 
agilitzar la finalització del Mapa Municipal de Catalunya, per tal de dotar els 
municipis catalans d’uns límits precisos i coherents del seu territori. 
 
Les modificacions aprovades avui afecten fonamentalment el capítol cinquè, 
relatiu a la delimitació dels termes municipals, del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació dels municipis, de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
Les variacions ara introduïdes es desprenen de l’experiència adquirida en la 
gestió administrativa i tècnica dels procediments de delimitació i alteració 
municipal en els set anys de vigència de la regulació, així com d’un increment 
del nombre d’expedients, que recomanava introduir-hi mesures de millora en 
l’agilització. 
 
Entre les principals novetats que inclou el decret aprovat pel Govern en 
destaquen les següents: 
 

 Impuls del Mapa Municipal de Catalunya. S’habilita el titular de la 
direcció general competent en matèria d’administració local per 
emprendre mesures per a la implementació del Mapa en un temps 
raonable, sempre amb ple respecte a l’autonomia local.  

 Inici d’expedients de delimitació per part del departament 
competent. Sempre que es compti amb un informe favorable de la 
Comissió de Delimitació Territorial, el departament responsable en 
matèria d’administració local estarà capacitat per obrir un expedient de 
delimitació en el marc de l’elaboració del Mapa Municipal de Catalunya. 

 Redefinició del concepte de delimitació municipal. Se suprimeix el 
mesurament dels termes municipals com a part de la delimitació. 

 Actualització precisa de la línia límit entre municipis a càrrec de la 
Comissió de Delimitació Territorial. Sempre que els ajuntaments 
implicats no hagin nomenat les seves comissions ni hagin seguit el 
procediment de delimitació. 
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 Supressió del tràmit de comunicació d’inici de l’expedient de 
delimitació als propietaris de les finques afectades per part dels 
ajuntaments. 

 Operacions de delimitació. Es precisa amb detall la línia de terme i 
s’adapta a la realitat geogràfica existent quan hagi esdevingut 
incoherent pel pas d’infraestructures o accidents geogràfics.  

 Possibilitat de desacord per part dels ajuntaments respecte a la 
documentació de partida. Si els dos consistoris implicats proposen una 
línia alternativa a les actes i quaderns de camp, aquesta serà avaluada 
per part de la Comissió de Delimitació Territorial. 

 Supressió del tràmit d’aixecament de l’acta de reconeixement de la 
línia de terme en cas que els ajuntaments no col·loquin fites sobre el 
terreny. Atesa la implantació de sistemes de posicionament global 
molts ajuntaments han optat per no fixar fites. En aquest cas, l’acta de 
reconeixement queda substituïda per la resolució de la delimitació 
publicada al DOGC. 
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El Govern declara Parc Natural les Capçaleres del Ter i 
del Freser 

 

 Dóna resposta a una demanda reiterada del territori, 
consensuada amb els principals agents econòmics i socials 
 

 Serà el catorzè de la Xarxa de Parcs Naturals de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat avui el decret de declaració del Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser, que ocupa 14.750 hectàrees, repartides entre 
els municipis de Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Pardines, Vilallonga de 
Ter, Setcases i Molló, tots al Ripollès. La declaració permetrà compatibilitzar la 
conservació del patrimoni natural amb el desenvolupament social i econòmic, i 
donar resposta a una demanda reiterada del territori i consensuada amb els 
principals agents econòmics i socials. 
 
El nou parc natural inclou territori pertanyent a l’espai de les Capçaleres del 
Ter i del Freser (85%) i també a un altre espai d’interès natural –Serra 
Cavallera- (1%) i incorpora zones que fins ara no estava incloses en el Pla 
d’Espais d’Interès Natural (PEIN) (14%). L’espai té dos enclavaments, 
corresponents a les estacions de muntanya de Núria i d’Ulldeter-Morens, que 
ja estaven excloses del PEIN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tret dels enclavaments, que tenen una notable activitat econòmica i atreuen 
més de 300.000 visitants anualment, l’activitat més destacable dins l’àmbit 
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protegit és la ramaderia extensiva, que es vol afavorir i consolidar amb la 
declaració del parc natural. 
 
Integrar-se al parc obre possibilitats d’acollir-se a ajuts i subvencions 
específics. A Catalunya, els parcs naturals existents han esdevingut 
dinamitzadors econòmics de primer ordre arreu on s’han implantat. Es calcula 
que, per cada euro invertit en un parc natural, es generen 8,8€ de valor afegit 
brut. 
 
La transformació de l’espai implicarà més reconeixement i més capacitat de 
gestió. El nou Parc serà el catorzè de la Xarxa de Parcs Naturals de 
Catalunya, i comptarà amb un equip de gestió, que treballarà amb els 
següents objectius principals: 
 

 Conservar els valors naturals excepcionals que caracteritzen el territori 

 Promoure la ramaderia extensiva tradicional 

 Facilitar la comercialització de productes i serveis relacionats amb el 
Parc, potenciant el turisme i les activitats de natura 

 Ordenar l’ús públic, controlant la sobrefreqüentació (curses, travesses, 
trails) 

 Reforçar els lligams a l’altra banda de la frontera, amb el Parc Natural 
Regional dels Pirineus Catalans i les seves reserves naturals 

 

El Parc comptarà amb una xarxa d’equipaments i serveis, distribuïts entre els 
municipis que en formen part, per acollir els visitants i turistes, i per facilitar la 
gestió administrativa. Els principals accessos seran des de Queralbs, 
Setcases i Espinavell (Molló).  
 
L’àmbit del Parc 
 
L’àmbit defineix un espai natural singular i el darrer exemple típic de l’alta 
muntanya pirinenca oriental, a la frontera amb França. És un territori que 
s’estén entre 1.280 i 3.000 m d’alçada, i conserva molt bé els sistemes 
naturals alpins i subalpins, i destaca per acollir espècies de vertebrats 
delicades, així com nombrosos invertebrats de gran interès i una flora d’alta 
muntanya rica i diversa. 
 
Des del 1993, l’espai gaudeix d'una protecció bàsica que li atorga el fet 
d'haver estat declarat espai inclòs al PEIN i posteriorment a la xarxa Natura 
2000, però aquesta protecció no era suficient per garantir la protecció del 
valors naturals, geològics, paisatgístics i culturals, sense haver de renunciar 
als aprofitaments dels seus recursos naturals. A més, l’espai ha de fer front a 
una intensitat creixent de diverses activitats de lleure i d’esport, que convé 
ordenar i regular, en matèria d’ús públic. 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/
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El Govern inclou les dades de salut pública en els 
estudis de la central de resultats per millorar la 
qualitat de l’atenció sanitària 

 

 Fins ara, la central de resultats recollia els indicadors dels 
hospitals, centres d’atenció primària, centres d’atenció 
sociosanitària i de salut mental i addiccions i instituts de recerca  
 

 Amb la mesura acordada avui, la central de resultats analitzarà 
també indicadors sobre les vacunacions, la salut alimentària i 
ambiental, els hàbits i estils de vida de la població, les 
toxicomanies, la vigilància epidemiològica i la salut laboral, entre 
d’altres 
 

El Govern ha aprovat incloure els indicadors sobre salut pública en els estudis 
de la central de resultats. Fins ara, la central de resultats recollia els 
indicadors dels hospitals, centres d’atenció primària, centres d’atenció 
sociosanitària i de salut mental i addiccions i instituts de recerca. Amb la 
mesura acordada avui, incorporarà també indicadors sobre promoció de la 
salut i prevenció de la malaltia, la protecció de la salut, les toxicomanies, la 
vigilància epidemiològica i la salut laboral, entre d’altres. L’objectiu és seguir 
millorant la informació, l’avaluació i la difusió dels resultats assolits en aquest 
àmbit. 
 
Les primeres dades que se sumaran a la central són les relacionades amb les 
vacunes per tal d’oferir informació científica vàlida, resoldre dubtes sobre la 
vacunació i proporcionar arguments amb base científica per a la promoció de 
la vacunació. Cada any, a Catalunya, es distribueixen més de 3 milions de 
vacunes i s’eviten més de 35.000 malalties.  
 
La central de resultats de la xarxa sanitària d'utilització pública de Catalunya 
va ser creada l’any 2003 amb l'objectiu de mesurar, avaluar i difondre els 
resultats assolits en l'àmbit de l'assistència sanitària pels diferents agents 
integrants del sistema sanitari d'utilització pública, per facilitar una presa de 
decisions coresponsable al servei de la qualitat de l'atenció sanitària prestada 
a la ciutadania de Catalunya. 
 
Des de la seva creació, la central de resultats ha anat evolucionant: en les 
primeres versions es recollien indicadors generals -sense identificar els 
centres-, i a partir de l’any 2012 es van començar a publicar resultats 
nominalitzats, és a dir, centre a centre, de l’àmbit hospitalari. Posteriorment, 
l’any 2013, es van publicar els resultats dels centres d’atenció primària, 
d’atenció sociosanitària i de salut mental i addiccions. Finalment, des de l’any 
2014 es fan públics els resultats dels centres de recerca i instituts 
d’investigació sanitària de l’àmbit de les ciències de la salut.  
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Actualment, la central de resultats s’ha convertit en un instrument de 
referència per a la ciutadania, els proveïdors, els centres i l’Administració, que 
fa transparents, mesura, avalua i difon els resultats assolits.  
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Altres acords de Govern 
 
Aprovat el decret que desplega completament la coordinació de l’acció 

exterior 

El Govern ha aprovat el Decret de desplegament de la coordinació i dels 
òrgans de coordinació, participació i seguiment previstos a la Llei 16/2014, del 
4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea. Aquest 
Decret regula les funcions de coordinació del departament competent en 
matèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, així com les 
funcions de coordinació de la representació del Govern a l’exterior, els 
responsables departamentals del seguiment de l’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea i el funcionament i coordinació de la Comissió 
Interdepartamental d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea, i del 
Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea. 
 
El recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei d’acció exterior i de relacions amb 
la UE, va suspendre parcialment l’aplicació de la Llei i només es va poder 
aprovar parcialment el Decret dels òrgans col·legiats de coordinació 
participació i seguiment de l'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea. 
  
Un cop aixecada la suspensió de l’aplicació de la Llei, la finalitat d’aquest 
Decret és regular de forma completa les funcions de coordinació dels diferents 
òrgans del govern, amb especial èmfasi en la coordinació interdepartamental. 
Amb el reforçament dels mecanismes de coordinació es pretén millorar les 
sinergies de tota l’activitat exterior dels departament i el organismes, ens i 
entitats vinculats a la Generalitat.  
 
Es  regula el procediment perquè els ens locals puguin exercir 
competències distintes de les pròpies i de les delegades 

 

El Govern ha aprovat avui un decret que té com a objectiu essencial 
desenvolupar el procediment per a l’emissió dels informes establerts a l’article 
7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. La 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) modifica punts importants de la llei reguladora 
de les bases de règim local. En concret l’esmentada llei crea una nova 
tipologia de competència que pot exercir l’ens local: la competència distinta de 
les pròpies i de les atribuïdes per delegació que regula aquest decret.  
 
El decret aprovat desenvolupa el procediment mitjançant el qual els ens locals 
poden assumir aquestes noves competències, que en tot cas exigirà l’emissió 
de dos informes per part de la Generalitat de Catalunya: l’informe sobre 
inexistència de duplicitats, que l’emet el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals i l’informe sobre sostenibilitat financera de les noves 
competències, que l’emet el Departament d’Economia i Coneixement. 
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Per tal de simplificar el procediment i la gestió dels ens locals, i racionalitzar el 
procés i els criteris, es dirigirà la sol·licitud de tots dos informes en una sola 
tramesa al Departament de Governació i Relacions Institucionals el qual 
vehicularà la tramitació dels informes i en donarà una resposta única a l’ens 
local.  
 
En el cas que l’ens local ja vingui desenvolupant serveis que, amb la 
modificació de la LBRL, ara s’incloguin en una competència distinta, l’ens local 
ha de demanar els informes de referència. En cap cas, implicarà una 
paralització del servei que es presta, ja que disposarà d’un any per fer arribar 
a l’Administració la sol·licitud d’emissió dels informes, garantint un període 
transitori de continuïtat i una simplificació també de la documentació a 
trametre. 
 
Aprovada la reestructuració de les competències en medi natural i 
biodiversitat 
 
El Govern ha aprovat avui la reestructuració de les competències en l’àmbit 
del medi natural i la biodiversitat, que passen a adscriure’s al Departament de 
Territori i Sostenibilitat (TES).  
 
Com a conseqüència, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació perd la denominació de Medi Natural. No obstant, correspondrà a 
aquest Departament la vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi 
natural, i la protecció i prevenció integrals del medi ambient, mitjançant el cos 
d’Agents Rurals. 
 
L’adaptació de competències consisteix en la redistribució de la Subdirecció 
de Biodiversitat, fins ara adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, que passa a dependre de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals del Departament de TES, amb les degudes 
adaptacions.  
 
El projecte de decret aprovat avui no té cap impacte pressupostari i no suposa 
l’augment d’òrgans actius. 
 
Conveni entre la Generalitat i l’Estat per a la cessió i ús de la xarxa 
d’indicadors ambientals del delta de l’Ebre 
 

El Govern ha donat llum verda a la signatura del conveni entre la Generalitat 
de Catalunya i l’Estat espanyol per a la cessió i explotació de la xarxa 
d’indicadors ambientals del delta de l’Ebre (XIADE).  
 
L’acord té per objecte l’establiment de les bases per a la formalització del 
lliurament dels expedients i la cessió per part del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
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Generalitat de Catalunya, a través de l’ACA, de l’ús i explotació de  diverses 
instal·lacions (obres i instrumental) que componen la xarxa d’indicadors 
ambientals del delta de l’Ebre (XIADE), de manera que l’ACA les pugui usar, 
mantenir, conservar i explotar. 
 
És previst que l’ACA destini més de 63.870 euros/any en el manteniment 
d’aquesta xarxa d’indicadors, que està composta, entre d’altres, per un 
laboratori totalment equipat, 52 punts SET de control de la subsidència, 18 
piezòmetres i 4 sondes de control de la qualitat de les badies.  
 
La XIADE és una actuació prioritària i urgent, declarada d’interès general, del 
Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE). Un cop han estat 
finalitzades les obres i actuacions de la XIADE per part de la societat estatal 
ACUAMED, és necessària una cessió d’aquestes a l’ACA i al TES per tal que 
es pugui procedir a l’explotació i el manteniment de la xarxa, concretament de 
les instal·lacions i els instruments el manteniment dels quals correspon a 
l’ACA segons el Protocol de col·laboració ACA-CHE signat el 20 de setembre 
de 2010. 
 

 
Declarada bé cultural d’interès nacional la vil·la romana de l’Espelt, a 
Òdena 
 
El Govern ha declarat bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona 
arqueològica, la vil·la romana de l’Espelt, a Òdena (Anoia). Es tracta d’una de 
les vil·les romanes de l’interior de Catalunya més extensament excavada, amb  
700 m2, fet que ha permès identificar  i interpretar les diferents dependències, 
reflectint els canvis imposats per successius models socials i econòmics.  
 
La vil·la romana està situada al Pla de la Torre, en el vessant de migdia d’un 
turonet, prop del veïnat de l’Espelt. Es troba a la Conca d’Òdena i la seva 
ubicació estratègica respon a una planificació del territori, parcel·lat en el 
moment de la centuriació en època romana. Les característiques físiques de la 
Conca d’Òdena segurament van ajudar a organitzar aquest espai històric, 
facilitant els límits i l’orientació del  parcel·lari romà i donant lloc a una 
marcada unitat al llarg dels segles.  
 
El jaciment aporta vestigis d’una ocupació de finals del segle II i mitjans del 
segle I aC, prèvia a la fundació de la vil·la.  Les excavacions han proporcionat 
restes mobles de primera qualitat, entre les quals gran quantitat de ceràmica, 
però, també un pedestal de marbre de Carrara, una peanya de bronze d’un 
crater, un plat de vidre i un garrafó, un llum d’oli, eines agrícoles, un gran 
esquellot de ferro, etc. En relació amb els accessoris de l’arquitectura, s’han 
recuperat una clau i fragments de vidre que devien tancar possiblement 
alguna finestra. Un important conjunt numismàtic permet documentar tots els 
períodes, des de moneda ibèrica, hispanoromana de l’alt i baix imperi fins a 
una de Teodosi II. 
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Memoràndum d'entesa entre Catalunya i la regió de Dinamarca Central 
per establir vies de col·laboració en l’àmbit de la bioeconomia 
 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la subscripció d'un Memoràndum 
d'entesa marc entre el Govern de Catalunya, i el Govern de Jutlàndia Central 
(Midtjylland, Dinamarca), amb l’objectiu d’establir vies de col·laboració en 
matèria de bioeconomia.  
 
Essent ambdós països regions europees capdavanteres en bioeconomia, la 
signatura d’un memoràndum d’aquestes característiques contribuirà a 
promoure accions conjuntes entre entitats, empreses i universitats d’ambdós 
països, aprofitant els coneixements i les sinergies existents per tal de 
continuar liderant aquest sector en el futur.  
 
Els temes de més interès d’aquesta cooperació són els següents: producció 
de biogàs procedent de fems i la seva millora per a la xarxa de biogàs; 
utilització de palla, residus orgànics, residus d’escorxadors, fems líquids 
d’EDAR; utilització de palla per produir etanol; gasificació tèrmica; liqüefacció 
hidrotèrmica de biomassa residual; CO2 per a la producció d’algues, 
substitució de la proteïna de soja i altres usos; obtenció de materials d’origen 
biològic, bioplàstics. 
 
Una de les primeres actuacions que es portaran a terme, en el marc del 
Memoràndum signat, és l’elaboració d’un projecte per a la instal·lació d’un 
sistema de millora de la utilització dels purins i altres excedents agraris per a 
la generació de biogàs. 

 

 


