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El Govern enllesteix l’Avantprojecte de llei del canvi 
climàtic de Catalunya  

 

 El Govern ha aprovat fixar en un 40% la reducció d’emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle per a l’any 2030 respecte de les del 
2005  

 
El Govern ha donat per enllestit avui l’Avantprojecte de llei del canvi climàtic 
de Catalunya que ha redactat el Departament de Territori i Sostenibilitat. La 
finalitat és consolidar la feina feta contra el canvi climàtic en els darrers vint 
anys, especialment des de l’any 2005, i contribuir al paper decisiu que Europa 
vol jugar per afrontar amb garanties aquest repte per construir una societat 
menys vulnerable i més avançada. En definitiva, contribuir a l’assoliment d’una 
societat competitiva, innovadora i sostenible, amb baixes emissions de carboni 
i millor adaptada als impactes del canvi climàtic.  
 
El document adopta les bases imprescindibles que es deriven de la legislació 
comunitària i configura els elements essencials per a la regulació d’aquest 
instrument a Catalunya. El plantejament segueix els mateixos principis que 
han orientat la política en matèria de clima fins ara: s’ha optat per un model 
que es basa en la incentivació i la complicitat. Per aquest motiu el conjunt de 
mesures i instruments inclosos persegueixen establir un marc que faciliti les 
activitats per fer el trànsit cap a una economia de baixa intensitat en carboni, 
de manera que aquelles activitats que orientin la seva activitat de manera 
coherent amb els objectius de la llei en puguin resultar beneficiades. 
 
El text té la voluntat d’establir amb claredat els objectius que es volen assolir, 
però deixant llibertat sobre com fer-ho, i fa una clara aposta per la participació 
i la transparència, optant per establir mecanismes de transferència 
d’informació. 
 
El desenvolupament 
 
L’Avantprojecte de llei conté la regulació dels objectius relatius a les polítiques 
de mitigació. Estableix unes fites de reducció d’emissions que afavoriran la 
transició de Catalunya cap a un model de desenvolupament sostenible. 
Determina que el nostre país es compromet a assolir, com a mínim, la part de 
reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) que li 
correspon dels objectius europeus. En concret, per al 2020 i aplicant els 
mateixos criteris de repartiment d’esforços establerts per la UE als seus estats 
membres, aquesta contribució és una reducció d’un 25% per a l’any 2020 
respecte de l’any 2005, i del 80% o més l’any 2050. 
 
D’altra banda, es crea l’Inventari d’Emissions a l’Atmosfera de Catalunya, com 
a complement de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
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Atmosfèrica, que actualment està en funcionament com a sistema de detecció 
dels nivells d’immissió dels principals contaminants.  
 
Pel que fa als objectius d’adaptació al canvi climàtic, es recullen els requisits 
que han de contenir els instruments de planificació i programació sectorials 
per assolir una bona coordinació, adaptada al nou marc regulador. Es reforça 
el paper del Servei Meteorològic de Catalunya perquè disposi del millor 
coneixement en matèria de projeccions climàtiques i regionalització. 
 
L’Avantprojecte de llei preveu la integració dels objectius en totes les 
polítiques sectorials de les administracions públiques. L’Administració haurà 
de ser exemplificadora i aplicar criteris de simplificació i racionalització per 
eliminar progressivament certes barreres administratives que dificultin el 
desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació. 
 
Pel que fa a l’organització, concreta que el Departament de Territori i 
Sostenibilitat té les competències i les responsabilitats en la planificació i 
execució de les polítiques climàtiques de Catalunya. Es reforça també el 
paper de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan col·legiat 
que té, entre altres funcions, impulsar accions de caràcter transversal entre els 
diferents departaments per disminuir les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle i impulsar-ne l’adaptació als impactes. Alhora, regula la 
naturalesa, finalitats, composició i funcions del Consell Català del Clima com a 
òrgan de participació d’organitzacions i institucions representatives 
d’interessos diversos.  
 
El text introdueix el tema de la fiscalitat ambiental o ecològica per fomentar 
maneres de produir i consumir més netes, amb menys impactes ambientals i 
menys malbaratadores de recursos naturals escassos. La llei incorpora una 
nova figura impositiva com és l’impost sobre les emissions de CO2 en turismes 
i furgonetes, que incentivi canvis en el comportament ambiental i aposti per 
models més sostenibles. 
 
Per al compliment dels objectius de la llei, es crea el Fons Climàtic, que haurà 
de nodrir-se, entre d'altres, amb els recursos procedents de la territorialització 
del Fons de Carboni per a una economia sostenible (FES-CO2), creat pel 
Govern de l’Estat el 2011. El nou model que aquesta llei implanta va dirigit a 
acostar els objectius dels Estats a les mesures que es prenen en l’àmbit 
nacional i local, on es concentren part de les competències en aquesta 
matèria, i consensuar els criteris de repartiment. 
 
Referents internacionals 
 
Hi ha pocs referents de lleis semblants en d’altres països del món i Catalunya 
serà, en aquest sentit, pionera a l’Estat espanyol. A Europa ja existeix a 
països com ara França, el Regne Unit i Suècia, a més d’Escòcia, mentre que 
Austràlia, Costa Rica, Guatemala, Hondures, Mèxic i el Quebec també tenen 
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llei pròpia. El text, sorgit d’un procés de participació, ha estat sotmès a 
informació pública. 
 
Responsabilitat i compromís 
 
El Govern també ha aprovat avui la contribució prevista d’àmbit nacional de 
Catalunya sobre els objectius relatius al canvi climàtic. En concret, ha fixat la 
reducció d’un 40% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle al 2030 
respecte a les de 2005. També ha determinat els projectes d’adaptació per tal 
de fomentar el progrés en la reducció de la vulnerabilitat. L’objectiu de l’acord 
és disposar d’un instrument que permeti a Catalunya exposar a la comunitat 
internacional la seva responsabilitat i compromís davant la lluita contra el 
canvi climàtic amb un contingut plenament coherent amb la política europea. 
 
La contribució prevista d’àmbit nacional 
 
Aquest objectiu de reducció d’emissions per Catalunya s’ha calculat d’acord 
amb el que ens correspon de l’objectiu general acordat per la Unió Europea 
per al 2030. Els càlculs s’han dut a terme seguint la metodologia emprada per 
la Unió Europea per determinar la reducció d’emissions que ha d’assolir cada 
estat membre i que divideix l’esforç segons el PIB per capita de cada estat. 
Els obligats directament per la Convenció Marc de les Nacions Unides són els 
estats membres d’aquesta, tot i que les regions o entitats subnacionals poden 
presentar de manera voluntària els seus compromisos de reducció 
d’emissions. De fet, ja els han presentat la Colúmbia Britànica, Califòrnia, 
Oregon, el Quebec, el País Basc, la Llombardia, Escòcia i Gal·les, entre 
d’altres. 
 
Des dels inicis del debat internacional, Catalunya hi ha estat activament 
involucrada. L’any 2015 és clau pel que fa a la lluita contra aquest fenomen, 
amb la celebració de la Cimera del canvi climàtic de París. Per això el Govern 
de la Generalitat ha decidit continuar amb la seva participació activa 
presentant la seva contribució prevista d’àmbit nacional. 
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El Govern adapta els cicles formatius de disseny i 
moblament i de construcció per donar resposta a 
l’evolució dels sectors  
 

 Ambdós títols també s’han renovat per adequar-se a la 
formació professional establerta a la LOE 

 

El Govern ha aprovat els decrets que estableixen els currículums dels cicles 
formatius de grau superior de disseny i moblament i de grau mitjà de 
construcció amb l’objectiu de donar resposta a l’evolució i a les 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 grau superior de disseny i moblament, amplia els 
continguts relacionats amb la incorporació de nous materials i tecnologies, 
principalment en els processos de mecanització i d’acabats. Té en compte 
també les exigències de la normativa pel que fa a la qualitat i al mediambient, 
que implicaran la substitució d’equips convencionals per altres de més 
avançats i l’adaptació o canvis dels processos i dels sistemes productius. 
D’aquesta manera, el títol dóna resposta a les necessitats del sector perquè el 
perfil professional que proposa evoluciona cap a un increment en la presa de 
decisions sobre el control de processos de producció, cada cop més 
automatitzats, així com en la realització de funcions de planificació, 
manteniment, qualitat i prevenció de riscos laborals en la petita empresa.  
 
El nou currículum de grau mitjà de construcció incorpora continguts relatius a 
la utilització de nous materials i de prefabricats i a la construcció 
d’infraestructures intel·ligents, en què destaca la importància creixent dels 
serveis que aporten solucions per millorar el confort dels usuaris. Es preveu 
també l’increment en el grau d’automatització dels processos d’execució, la 
reducció de la producció a peu d’obra i l’aplicació de les normatives de qualitat 
del sector. A més a més s’incorporen les tecnologies de la informació i de la 
comunicació a totes les fases dels processos de construcció mitjançant la 
utilització de programes informàtics integrats. Així, el currículum dóna resposta 
a les necessitats educatives dels sectors atès que està orientat a les 
necessitats del client i té com a objectiu prioritari la seguretat i la salut laboral.  
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El Govern impulsa la creació de la marca “Patrimoni 
Cultural de Catalunya” per fer visible el patrimoni 
cultural català i potenciar-lo com a projecte de país 

 

 La marca vol ser un segell de referència dels espais patrimonials 
de valor excepcional que expliquen el relat històric i patrimonial de 
Catalunya 
 

 Adreçada tant a la societat catalana com a la comunitat 
internacional, la marca té per objectiu incrementar l’ús social i el 
coneixement del patrimoni cultural català  

 

El patrimoni cultural de Catalunya és un gran actiu que ens permet conèixer la 
nostra història i, al mateix temps, genera riquesa a un país. Amb l’objectiu de 
fer visible el patrimoni cultural català i potenciar-lo com a projecte de país, el 
Govern impulsa la creació d’una marca que contribueixi a donar a conèixer els 
espais d’importància excepcional per explicar la història de Catalunya i la seva 
singularitat; reforçar el valor simbòlic d’aquests espais, i augmentar el 
coneixement dels ciutadans envers la història de Catalunya i el seu patrimoni 
cultural. 
 
La marca “Patrimoni Cultural de Catalunya” vol esdevenir el segell de 
referència d’aquells espais patrimonials que tenen una importància cultural 
excepcional en el llegat de Catalunya i construeixen el relat de la història dels 
país. El Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural, serà l’encarregat de vetllar per aquesta marca i de supervisar la 
designació dels espais que integrin la marca, que estarà dotada d’un 
reglament d’adscripció. 
 
La marca s’adreça tant als ciutadans catalans com als visitants internacionals 
que estan interessats a conèixer la nostra història i a gaudir d’experiències 
gratificants al voltant del patrimoni cultural.  
 
Gràficament, la marca representa un punt de trobada, protegit però obert i 
accessible alhora, atributs conceptuals que fan referència a un espai Públic, 
Obert i Consolidat. A través de la seva forma romboïdal, es vol transmetre el 
dinamisme que des de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural es vol 
imprimir en la gestió i comunicació del Patrimoni Cultural de Catalunya. 
 
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura és una 
agència pública al servei del patrimoni cultural de Catalunya que gestiona els 
museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya i que neix amb 
la voluntat d’innovar la gestió del patrimoni català, fer-la més eficient i posar 
en valor el patrimoni cultural d’arreu del país, dels orígens a l’actualitat. 
L’Agència té una gestió coordinada del patrimoni, un model que promou la 
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col·laboració entre ens públics i agents privats; un model d’excel·lència en la 
conservació, l’ús i el coneixement social del patrimoni, i una gestió innovadora 
dels museus i monuments de la Generalitat de Catalunya que segueix els 
models més contrastats a nivell europeu.  
 
Logotip de la marca “Patrimoni Cultural de Catalunya”. 
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Altres acords del Govern 
 
Alimentació saludable per als escolars de Catalunya 
 
El Govern destinarà un import total de 176.000€ a la contractació d’un servei 
per a organitzar i impartir tallers sobre hàbits de consum saludables en 
centres educatius i en el Festival de la Infància, dins el Pla de Consum de 
Fruita a les Escoles del curs escolar 2015-2016. 
 
Aquestes despeses s’inscriuen en el marc del Pla de consum de a les escoles, 
que dur a terme el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
i que té com a objectiu contribuir a promoure els hàbits alimentaris saludables 
entre la població infantil, associar-los a la dieta mediterrània i reduir els nivells 
d’obesitat infantil. 
 
Val a dir que el curs 2013-2014 hi han participat més de 170.000 alumnes de 
1.354 escoles de Catalunya, s’ha repartit més de 415 tones de fruita, i el 97% 
dels centres escolars tornarien a participar-hi. 
 
Modificació dels Estatuts de la Fundació b_TEC 
 
El Govern ha aprovat la modificació i el text refós dels Estatuts de la Fundació 
b_TEC, Parc Barcelona Innovació Tecnològica, per tal d’adaptar-los als canvis 
derivats de la incorporació de l’Administració de la Generalitat al seu Patronat i 
a la Llei de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques. 
 
La Fundació b_TEC és una fundació privada integrada pel Consorci del 
Campus Interuniversitari del Besòs –entitat local formada per l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, el Consell Comarcal del 
Barcelonès i l’Entitat Metropolitana del Transport--, la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB). L’objecte de la 
Fundació és impulsar el Campus Diagonal Besòs per tal que esdevingui un 
espai de referència en la creació de campus científics i tecnològics en què 
universitat, administració i empresa desenvolupin activitats de docència, 
recerca i creació de valor. 
 
El 3 de desembre de 2013, el Govern va acordar la participació de 
l’Administració de la Generalitat en el Patronat de la Fundació i va establir la 
necessària adequació dels Estatuts de l’entitat a aquesta participació.  
 
Modificació dels Estatuts del consorci Institut de Física d’Altes Energies 
(IFAE)  
 
El Govern ha aprovat la modificació i el text íntegre dels Estatuts del consorci 
Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), per adequar-los a la Llei de 
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racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i, específicament, al nou 
règim jurídic dels consorcis que s’hi preveu a través de la disposició addicional 
vintena que s’afegeix a la Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.  
 
L’IFAE s’adscriu a la Generalitat de Catalunya i es regeix pel seu règim 
pressupostari, de comptabilitat i de control aplicable, tenint en compte el règim 
jurídic específic aplicable als centres de recerca de Catalunya (centres 
CERCA). Els Estatuts també s’ajusten a la Llei de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa en relació amb el dret de 
separació del consorci i la seva dissolució i liquidació, si s’escau. 
 
Les institucions constitutives del consorci Institut de Física d’Altes Energies 
(IFAE) són l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). El seu objecte és fomentar i desenvolupar la 
física d’altes energies, tant en els aspectes teòrics com en els experimentals i 
tecnològics.  
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Nomenaments 
 
Joan Puigdollers i Fargas, secretari de Salut Pública (ASPCAT), adscrit al 
Departament de Salut 
 
Nascut a Barcelona l’any 1954. 
 
Llicenciat en Ciències, biologia, Botànica i Ecologia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i diplomat en Sanitat i en Enginyeria del Medi 
Ambient. 
 
Té una àmplia experiència en la gestió de diferents organismes de 
l’Administració pública, ja que durant els darrers anys, ha estat regidor de 
l’Ajuntament de Barcelona i president del Consell Municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona, entre altres càrrecs. 
 
Puigdollers es va incorporar al Departament de Salut l’any 1983 com a 
responsable de la Unitat de Sanejament Ambiental de la Direcció General de 
Salut Pública, més endavant va passar a ser director general de Promoció i 
Educació Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, fins que al 1987 va continuar la seva carrera política a l’Ajuntament 
de Barcelona. 
 
Fabián Mohedano i Morales, president del Consell Assessor per a la 
Reforma Horària, adscrit al Departament de la Presidència 
 
Nascut a Barcelona el 1975.  
 
Màster de Mediació i gestió de conflictes en el treball a la UCA (2011), màster 
MBA-Executive a la UB (2008), llicenciatura en Ciències del treball a la UB 
(2010), postgrau de Consultoria de negocis a la UPF (1999) i diplomatura en 
Relacions laborals a la UPF (1998).  
 
Actualment és consultor especialitzat en l'impuls de plans de formació i 
creixement estratègic d'organitzacions, així com en usos del temps. És 
fundador del Moviment Avancem (2012) i en l’actualitat fa de coordinador de 
campanyes i impuls territorial. Forma part de la candidatura de Junts pels Sí 
per a les eleccions del 27 de setembre de 2015.  
 
Entre el 2007 i el 2013 va ser secretari general i d'organització del Moviment 
Laic i Progressista i entre el 2011 i el 2013 va presidir l’Escola lliure El Sol. 
També ha coordinat els programes de la Fundació Ferrer i Guàrdia (2005-
2007) i de la Fundació Autònoma Solidària-UAB (2002-2003). 
 
Ha format part de l'impuls inicial de XarxAteneu (2008-2010) i del Cercle 
Pedra Tallada de Palafrugell (2011). Entre 2004 i 2007 va presidir el Consell 
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de la Joventut de Barcelona (2004-2007) en representació d'Acció Escolta de 
Catalunya, entitat que també va presidir en la seva primera etapa (2001-
2003). Prèviament, va liderar la fusió de les dues entitats precedents: 
Germanor Escolta de Catalunya i Scouts de Catalunya.  
 
En l’àmbit municipal, va ser vicepresident del Consell de Ciutat de Barcelona 
(2006-2007) i va participar de la gestació del Consell d'Associacions de 
Barcelona.  
 


