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El Govern aprova el reglament que desplega l’impost 
sobre els habitatges buits 
 

 L’impost es començarà a aplicar el proper 1 de març amb 
l’objectiu de reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne la 
disposició per a lloguer social 
 

 L’hauran de pagar les entitats financeres i els grans tenidors de 
pisos desocupats de manera permanent durant més de dos anys 
sense causa justificada i es calcularà en funció dels metres 
quadrats de superfície útil que tingui l’habitatge 
 

 En quedaran exempts els habitatges protegits amb qualificació 
oficial vigent, els habitatges situats en zones d’escassa demanda 
acreditada, els posats a disposició de programes socials 
d’habitatge o els apartaments turístics 
 

 Els ingressos derivats de l’impost serviran per ampliar la partida 
destinada a la compra de pisos per a lloguer social 

  
El Govern ha aprovat el reglament que desenvolupa la Llei 14/2015, del 21 de 
juliol, de l’impost sobre els habitatges buits. El nou tribut es començarà a 
recaptar el proper 1 de març amb l’objectiu de reduir l’estoc d’habitatges buits i 
augmentar-ne la disposició per a lloguer social. De fet, l’impost grava 
l’incompliment de la funció social de la propietat d’immobles buits com a dret 
fonamental que figura tant en l’Estatut d’autonomia de Catalunya com en la 
Constitució espanyola i en la normativa internacional. 
 
D’acord amb això, el fet imposable del tribut afecta els habitatges desocupats 
de manera permanent durant més de dos anys sense causa justificada. En 
queden exemptes les entitats del tercer sector de la Xarxa d’habitatges 
d’inserció, així com les entitats inscrites al registre d’entitats i establiments de 
serveis socials.  
 
Tampoc s’aplicarà a habitatges protegits amb qualificació oficial vigent, als 
habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada, als posats a 
disposició de programes socials d’habitatge o als apartaments turístics. 
 
El nou text també defineix que l’objecte de tributació és el parc d’habitatges de 
què és titular el contribuent en data 31 de desembre de cada any. També 
hauran de pagar l’impost les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, 
d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat 
d’explotació econòmica de l’habitatge. 
 
L’impost és gradual i es calcularà en funció de la suma total dels metres 
quadrats de la superfície útil dels immobles afectats: 
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Base imposable 

(BI) fins a  
(nombre m2) 

Quota íntegra 
(€) 

Resta de (BI) 
fins a  

(nombre m2) 

Tipus gravamen  
  

(€/m2) 

0 0 5.000 10 

5.000 50.000 20.000 15 

20.000 275.000 40.000 20 

40.000 675.000 en endavant 30 

 
L’impost també preveu aplicar una bonificació progressiva d’entre el 10 i el 
100% en el cas que el titular dels pisos destini part del seu parc d’habitatges a 
lloguer assequible. 
 
Tot i que el tribut no té una voluntat recaptatòria, es preveuen uns ingressos 
anuals d’uns 8 milions d’euros, que serviran per ampliar la partida destinada a 
la compra de pisos per a lloguer social. 
 
L’entrada en vigor d’aquest reglament es produirà l’endemà de la seva 
publicació al DOGC, tenint en compte la necessitat de disposar de la norma 
abans de l’1 de març de 2016, data en què s’inicia el període de pagament del 
tribut.  
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El Govern destina 85 milions d’euros a actuacions per 
evitar la pèrdua d’habitatges i dóna suport a més de 
70.000 famílies 

 

 La Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana ha tramitat el 2015 un 
total de 48.649 prestacions, un 32,8% més que l’any 2014 

 

 La dotació econòmica de les actuacions del Govern per evitar la 
pèrdua d’habitatges ha augmentat dels 59.978.865 euros de 2014 
als 85.152.445 de 2015 

 

 El Govern ha impulsat noves normes per facilitar l’accés a 
l’habitatge social i combatre l’exclusió residencial, i ha desplegat 
de forma efectiva la Llei 24/2015, de mesures urgents fruit de la ILP 

 

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell 
Borràs, ha presentat al Consell Executiu l’Informe balanç sobre les actuacions 
realitzades pel Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge 
de 2015. L’Informe reflecteix que durant l’any anterior es va registrar un 
augment molt considerable de les famílies beneficiades pels diversos 
programes socials en matèria de l’Administració catalana i posa en relleu 
l’impuls del Govern per aprovar noves eines legals per facilitar l’accés a 
l’habitatge social i desplegar de forma efectiva la Llei 24/2015, del 29 de juliol, 
de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica. 
 
L’informe registra que durant el darrer any es va desplegar un total de 48.649 
actuacions per evitar la pèrdua d’habitatges per valor de 85.152.445 euros, 
una aportació econòmica que representa un increment del 29,5% respecte a 
l’any 2014. Aquesta bateria d’actuacions i ajuts directes, sumada als 25.130 
habitatges destinats per la Generalitat a polítiques socials, ha permès al 
Govern donar suport al llarg de 2015 a 73.779 famílies a través de les 
diferents línies de treball en matèria d’habitatge, un 50% més que l’any abans.  
 
Pel que fa a ajuts al pagament de l’habitatge, la Secretaria d’Habitatge i 
Millora Urbana va tramitar el 2015 un total de 48.649 prestacions, enfront de 
les 32.494 de l’any 2014. El gruix dels ajuts es va concentrar en prestacions 
per al pagament del lloguer (38.521), a les quals es van afegir 4.034 ajuts 
implícits i 2.904 prestacions d’urgència (2.332 per a pagaments de quotes de 
lloguer o d’hipoteca i 572 per a pagaments destinats a persones desnonades), 
uns ajuts per afrontar situacions d’urgència i afavorir la permanència de les 
famílies en el seu habitatge o ajudar a aconseguir-ne un de nou en cas de 
desnonament.  
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Servei d’assessorament i resolució de casos d’emergència 
 
El servei Ofideute, d'intermediació hipotecària de la Generalitat, va registrar 
una consolidació de la seva activitat al llarg de 2015, amb un total de 3.048 
expedients iniciats (un 4,8% més que l’any 2014, quan es van iniciar 2.900 
expedients). Fins a 1.573 expedients van cloure amb intermediacions 
tancades i en 913 casos es va arribar a una solució pactada. 
 
Pel que fa a la Mesa d’Emergències, l’any 2015 es van resoldre favorablement 
un total de 591 sol·licituds, un lleuger increment en comparació amb les 579 
de 2014. Aquest instrument té per objectiu establir i delimitar les situacions 
que es considerin d’emergència social i que requereixin de forma urgent una 
assignació d’habitatge. 
 
La darrera línia d’actuacions del Govern en la matèria, els habitatges d’inclusió 
destinats a donar allotjament a persones en risc d’exclusió social, també va 
experimentar un increment d’activitat en passar de les 1.453 subvencions de 
2014 a les 1.686 de l’any passat. 
 

 
 

 

A totes aquestes actuacions i línies d’ajuts directes cal afegir els 24.930 
habitatges sota responsabilitat de la Generalitat de Catalunya que el Govern 
va destinar a polítiques socials durant l’any 2015. El 56,6% d’aquest parc 
correspon a habitatges gestionats directament per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (14.100), mentre que la resta prové de cessions i mediacions del 
parc privat (9.200) i de convenis de cessió amb entitats financeres (1.630). 
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Nova legislació en matèria d’habitatge 
 
Al llarg de l’any 2015, el Govern de la Generalitat ha impulsat una sèrie de 
noves normes amb la finalitat de facilitar l’accés a l’habitatge social i de 
combatre l’exclusió residencial: 
 

- Decret llei 1/2015, de mobilització del parc d’habitatges provinents 
d’execucions hipotecàries. S’estableix per primer cop el dret de tanteig i 
retracte per part de les administracions públiques en habitatges en 
execució hipotecària, i es crea el Registre d’Habitatges Buits. El Govern 
ha destinat 7,8 milions d’euros durant l’any 2015 a l’adquisició de més 
de 150 habitatges que s’han utilitzat per a la resolució de casos 
d’emergència social.  

- Llei 14/2015, de creació de l’impost sobre els habitatges buits. Nova 
figura impositiva destinada a estimular bancs i empreses a posar 
habitatges buits a disposició del Fons d’habitatges de lloguer per a 
polítiques socials. La previsió d’ingressos per al 2016 se situa al voltant 
dels 8 milions d’euros sobre un mínim de 8.314 habitatges imposables 
en 72 municipis de demanda acreditada. 

- Llei 19/2015, d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya. La nova norma 
suposa un salt endavant en l’ampliació de les vies d’accés a l’habitatge 
a través de noves formes de tinença. 

- Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Resultat 
d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aprovada per unanimitat al 
Parlament de Catalunya, incorpora mesures de prevenció i gestió de 
situacions de sobre endeutament i contra els desnonaments. El Govern 
ha desplegat la Llei amb diverses iniciatives en coordinació amb el grup 
promotor de la ILP: elaboració de protocols per a professionals de 
l’Administració local, entitats financeres, i guies per a ciutadans; 
procediment de modificació del Reglament de la Mesa d’Emergència de 
Catalunya; comunicació a ajuntaments i entitats financeres d’informació 
relacionada amb el desplegament de la norma, o inici dels treballs per a 
l’aprovació del decret que ha de crear i regular les Comissions de 
Sobreendeutament previstes per la Llei, entre d’altres. 
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Ampliació del parc públic de lloguer 
 
El Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials impulsat per la 
Generalitat i 28 entitats municipalistes i associacions ha suposat la integració 
de diversos parcs d’habitatge amb finalitats socials sota el paraigua 
administratiu de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’exercici del dret de 
tanteig i retracte, per la seva part, ha servit per ampliar el parc públic amb més 
de 150 nous habitatges adquirits gràcies a l’aprovació del Decret llei 1/2015. 
Finalment, diversos convenis amb entitats financeres han permès incrementar 
el parc d’habitatge social disponible en un total de 1.630 nous habitatges. 
 
Actuacions en rehabilitació i remodelació d’habitatges i barris 
 
Al llarg de 2015 s’han atorgat fins a 143 milions d’euros en matèria de 
rehabilitació de barris, distribuïts en 6,5 milions en obligacions reconegudes 
que s’han destinat a la Llei d’urbanitzacions i 136 milions a la Llei de barris. 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha aportat 12,7 milions d’euros a 
actuacions de suport a la rehabilitació d’edificis d’habitatges destinats a 
primera residència, i ha impulsat actuacions de remodelació de barris per valor 
de 12,6 milions més. 

 

Ajuts d'especial urgència 
 
D’altra banda, amb la finalitat d’afavorir la permanència de les famílies en el 
seu habitatge o ajudar a aconseguir-ne un de nou en cas de desnonament, el 
mes de gener passat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va ampliar la 
prestació d’especial urgència destinada a afrontar situacions d’emergència. 
Aquests ajuts presenten tres modalitats, destinades a pagar les quotes 
d’amortització hipotecària; a pagar el lloguer; o bé per atendre la família quan 
ja s’ha produït el desnonament.  
  
Per fer front al pagament de les quotes hipotecàries o de la renda de lloguer 
endarrerides, les famílies beneficiàries podien rebre fins ara un import màxim 
de 3.000 euros, destinats a cancel·lar els deutes i evitar un desnonament 
imminent. Ara, a aquest ajut s’hi afegeix una prestació complementària, d’un 
màxim de 2.400 euros per a un any, que han de servir per poder donar 
continuïtat al pagament del lloguer o quan s’està a punt de produir-se un 
desnonament. 
 
En els casos en què ja s’hagi produït el desnonament, l’ajut s’atorgarà per un 
màxim de 2.400 euros per 12 mesos, i per una sola vegada, i es pot 
complementar amb un altre ajut ja existent d’un màxim de 600 euros per fer 
front a les despeses de fiança i accés al nou habitatge. 
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El Govern generalitza les auditories i les inspeccions 
de seguretat a tota la xarxa viària per reduir els 
accidents 
 

 Aprova transposar la Directiva Europea de seguretat a les 
carreteres transeuropees que Catalunya que ja va començar 
aplicar en alguns projectes des de fa un parell d’anys  
 

 Els nous projectes de carreteres se sotmetran a una avaluació 
prèvia de seguretat i es faran inspeccions periòdiques de la xarxa 
en servei 
 

El Govern ha aprovat la transposició de la Directiva Europea de seguretat 
viària a les carreteres transeuropees, que estableix una sèrie de procediments 
per reduir l’accidentalitat tant en la fase de disseny de les vies com una 
vegada han entrat en servei. 
 
Catalunya és un referent en el seu entorn perquè ja havia començat a aplicar 
des de fa un parell d’anys aquesta Directiva en alguns projectes de la xarxa de 
la seva titularitat, i no només a la transeuropea,. El Departament de Territori i 
Sostenibilitat aplica aquestes eines de millora tant de forma preventiva (per 
evitar que es produeixin accidents a partir d’anàlisis de risc) com de forma 
reactiva, que es porten a terme quan s’ha produït un accident per evitar-ne 
d’altres. 
 
Amb la transposició de la Directiva Europa es generalitzarà l’aplicació, entre 
d’altres, de les mesures següents: 

1. Avaluació d’impacte de la seguretat viària. Quan s’impulsi una nova 
carretera o una modificació substancial d’una d’existent se n’analitzarà 
la repercussió sobre la seguretat de tota la xarxa. Es durà a terme en 
les fases del projecte en què s’escullen les diferents alternatives: durant 
l’elaboració de l’estudi informatiu i també en l’estudi d’impacte 
ambiental.  
 

2. Auditories de seguretat viària. Es faran a tots els projectes de nova 
infraestructura o en casos de canvis substancials, durant l’elaboració 
del projecte constructiu, immediatament abans de la posada en servei. 
S’identificaran els elements de disseny que puguin comprometre la 
seguretat dels usuaris.  

L’equip encarregat de realitzar tant les auditories com les avaluacions 
d’impacte de la seguretat serà sempre diferent de l’equip redactor dels 
projectes. 
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3. Inspeccions de seguretat viària. Es realitzaran com a mínim cada 
tres anys en les vies en servei per identificar elements de millora quan 
es facin actuacions de conservació i manteniment.  
 

4. Gestió de la seguretat viària en les vies en servei. També cada tres 
anys, com a mínim, s’analitzaran els trams de carreteres en servei amb 
alta concentració d’accidents i amb més potencial de millora de la 
seguretat. Posteriorment, es redactarà un pla específic de seguretat 
viària per a cadascun d’aquests trams. Es vetllarà per establir la 
senyalització adequada en trams de vies en obres i amb major índex de 
sinistralitat. 
 

5. Gestió de dades. El Departament d’Interior, a través del Servei Català 
del Trànsit (SCT), adaptarà els informes relacionats amb cada accident 
greu i mortal que tingui lloc a la xarxa viària als mínims que fixa la 
Directiva. Almenys cada cinc anys, calcularà el cost social mitjà 
d’aquests sinistres. 
 

Més de 6.000 quilòmetres de xarxa 

La Directiva Europea que ara es transposa és d’aplicació obligada només a 
les carreteres de la xarxa transeuropea. En el cas català, es tracta de la C-58 
(tram Barcelona-Terrassa), la C-16 (Terrassa-Bellver de Cerdanya), la C-25 
(Cervera-Riudellots de la Selva) i la C-33 (Barcelona-Montmeló). Sumen un 
total de 302 km i tenen una intensitat mitjana diària per quilòmetre de gairebé 
21.800 vehicles. 

No obstant això, el Departament de Territori i Sostenibilitat homogeneïtzarà i 
sistematitzarà l’aplicació de les directives europees a tota la xarxa viària de la 
seva titularitat. Es tracta de més de 6.000 km de carreteres, la meitat de les 
existents a Catalunya, per on circulen cada any 842 milions de conductors.  
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El Govern aprova el projecte de reordenació de la 
recerca en medicina personalitzada al campus de 
Can Ruti 

 
 El projecte implica la integració de l'activitat científica de 

l'Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer 
(IMMPC) a l'Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol (IGTP) i a l'Institut de Recerca Contra la 
Leucèmia Josep Carreras (IJC) 
 

El Govern ha aprovat avui la incorporació de l’activitat científica i el 
patrimoni de la Fundació Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada 
del Càncer (IMMPC) a la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la 
Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) i a la Fundació Institut de Recerca 
Contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC). 

 
Aquesta operació s’emmarca en l’Acord del Govern de 2 d’agost de 2011 
sobre mesures de racionalització i simplificació del sector públic, que insta 
a analitzar els centres de recerca i a presentar un pla de reordenació dels 
centres vinculats amb l’objectiu d’augmentar la seva excel·lència.  

 
Així mateix, aquesta fusió es va presentar en el marc del Programa SUMA 
impulsat per la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament 
d’Empresa i Coneixement i per la Institució CERCA, que aplega centres 
de recerca. El Programa SUMA està destinat a incentivar projectes per 
aconseguir un increment de la massa crítica i la competitivitat de les línies 
d’investigació dels centres de recerca, mitjançant noves integracions i 
fusions entre centres CERCA i altres estructures o institucions 
col·laboradores.  

 
La integració de l’activitat científica de l’IMPPC en els centres IGTP i IJC 
es basa en la proximitat geogràfica i en un estudi sobre les sinergies, tant 
científiques com econòmiques, que es derivarien de la incorporació de les 
línies de recerca de l’IMPPC dins el Campus Germans Trias i Pujol. Es 
dota així d’una major solidesa científica i econòmica els projectes científics 
de cadascuna de les institucions, i s’assoleix un marc de referència en el 
món de la recerca en l’àmbit del tumor sòlid i el tumor líquid que ajudi a 
ampliar la capacitat dinamitzadora del Campus. 

 
L’acord, que ha estat possible gràcies a la col·laboració i màxima coordinació 
amb el Departament de Salut, és fruit del consens de tots els agents implicats 
i no suposa cap pèrdua de llocs de treball. 
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Altres acords del Govern 
 
Protocol de col·laboració amb la regió senegalesa de Fatick per impulsar 
polítiques ambientals  
 
El Govern ha autoritzat subscriure un protocol de col·laboració entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i els consells departamentals de 
Fatick, Foundiougne i Gossas, dins la regió de Fatick, al Senegal. El protocol 
establirà el marc general per impulsar actuacions de cooperació institucional i 
tècnica en diverses àrees vinculades a les polítiques ambientals.  
 
Les parts es comprometen a cooperar, prioritàriament, en els àmbits de la 
protecció i conservació dels recursos naturals, la gestió dels residus, 
l’educació i la informació ambiental. Per a fer-ho intercanviaran informació 
científica, tècnica i innovació tecnològica; es proveiran d’assistència tècnica i 
desenvoluparan projectes i iniciatives conjuntes. 
 
En el marc d’aquest acord, l’Executiu també ha aprovat un acord de 
desenvolupament d’activitats d’educació ambiental dins el Programa Escoles 
Verdes, previstes per al curs escolar 2015-2016. El document estableix la 
posada en marxa d’una iniciativa pilot d’agermanament de 12 escoles 
catalanes i senegaleses.  
 
L’objectiu és fomentar vincles entre els centres educatius per apropar els 
alumnes a la realitat d’altres països, implicar els pares i el professorat en 
l’intercanvi d’experiències i coneixements en l’ambientalització. També es vol 
implicar la comunitat educativa en la cooperació internacional per incentivar la 
col·laboració futura en projectes de voluntariat ambiental. 

 
Modificació dels estatuts del consorci Institut Català de Ciències 
Cardiovasculars (ICCC)  

 

El Govern ha aprovat avui la modificació i el text íntegre dels estatuts del 
consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC), per adequar-
los a la Llei de 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’ICCC 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 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/cooperacio-amb-el-senegal/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/cooperacio-amb-el-senegal/
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el dret de separació del consorci i la seva dissolució i liquidació, si 
s’escau. 

 
Les institucions constitutives del consorci Institut Català de Ciències 
Cardiovasculars (ICCC) són l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a través dels departaments competents en matèria de salut i 
recerca, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El seu objecte és 
el desenvolupament de la recerca bàsica i clínica en l’àmbit 
cardiovascular. 
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Nomenaments 
 
El Govern ha aprovat avui els nomenaments següents: 
 
Departament de la Presidència 
 

 Jordi del Río i González, director general de Mitjans de Comunicació 
 
Membres de la Comissió Jurídica Assessora 
 

 Marc Marsal Ferret  

 Alfredo Galán i Galán 

 Joan Pagès i Galtés 

 Sonia Ramos i González 

 Antoni Vaquer i Aloy 

 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
 

 Marcel Coderch i Collell, president de l’Autoritat Catalana de la 
Competència (ACCO) 
 

 Natàlia Mas Guix, directora general d’Anàlisi Econòmica   
 
Departament d’Interior 
 

 Juli Gendrau i Farguell, director de general de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament 

 
 
Departament de Justícia 
 

 Rosa Anna Castillo i Picas, directora general de Modernització de 
l'Administració 

 
Departament d’Empresa i Coneixement 
 

 Núria Betriu i Sánchez, directora general d’Indústria 
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Currículums 
 
Departament de la Presidència 
 
Jordi del Río i González, director general de Mitjans de Comunicació 
 
Nascut a Gijón el 1962 
 
Llicenciat en Ciències de la Comunicació (Periodisme) per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Màster de "Estrategias y Técnicas 
Electorales" de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (novembre 
1992). Postgrau d’adaptació pedagògica (CAP) de Ciències de l’Educació 
(UAB). Màster ESADE Business School: Comunicació externa a les 
Administracions Públiques (2004). 
 
Ha estat director de comunicació en l’àmbit de l’empresa privada i pública i ha 
alternat aquestes activitats amb treballs d’assessoria de comunicació en 
organismes europeus i consultor en temes de comunicació (institucions 
públiques). Té experiència en campanyes i estratègies electorals (relació amb 
els mitjans de comunicació). 
 
Ha exercit com assessor de Comunicació i Imatge de l’Ajuntament de 
Barcelona (1997-1998); cap de premsa i responsable de Comunicació de 
MEDIA PARK, on com a redactor en cap del News corporatiu de Media Park 
Media News va aconseguir el Premio Berzelius 1999 a la millor publicació del 
sector. 
 
També ha desenvolupat la tasca de director de Comunicació i Relacions 
Institucionals de Viasalus (2000-2002); director de Comunicacio i Participació 
Ciutadana al Consorci d’Administració Oberta i Electrònica de Catalunya 
(2002-2009) i ha treballat d’assessor de comunicació a campanyes de 
comunicació política. 
 
En el camp de la docència ha estat professor del Màster de la UAB 
“Comunicació i Educació” i professor associat de Periodisme de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació de la UAB.  
 
Dins del sector de les publicacions ha treballat a”Cuadernos 90”; “Barcelona 
Educació” i ha estat director de la línia editorial de l’Administració Oberta de 
Catalunya, entre d’altres. 
 

Marc Marsal Ferret, membre de la Comissió Jurídica Assessora 

 
Nascut a Barcelona el 1974. 
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Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Cursos de doctorat en 
Dret a la Universitat Autònoma. Diplomat per l’Acadèmia Europea de Dret 
Públic (2001), obtingut per les estades a l’Académie Européene de Droit 
Public (Atenes-Grècia).  
 
Advocat en exercici col•legiat a l’il•lustre col•legi d’advocats de Barcelona. 
Professor associat del Departament de Dret Administratiu de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Barcelona. Membre fundador del Col•lectiu Praga i de 
l’Associació Drets. Autor de diverses monografies i articles científics de l’àmbit 
del dret administratiu.  
 
Estades de recerca a la London School of Economics and Political Science, 
sobre el sistema institucional britànic i la prestació dels serveis socials al 
Regne Unit, i a l’Institut Universitari Europeu de Florència sobre  l’ús del 
mètode obert de coordinació per a l’elaboració de polítiques socials 
destinades a la lluita contra l’exclusió social.  
 
Membre de la Comissió de Control de les Consultes. Ha estat membre del 
Consell de Redacció de la Revista Autonomies i de la Revista Catalana de 
Dret Públic. 

 

Alfredo Galán i Galán, membre de la Comissió Jurídica Assessora 
 
Nascut a Badalona el 1967. 
 
Catedràtic acreditat de dret administratiu de la Universitat de Barcelona. 
Director del Departament de Dret administratiu i dret processal de la UB. 
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya.  
 
Representant estatal en el Grup d’experts independents sobre la Carta 
Europea d’Autonomia Local del Consell d’Europa. Expert en la regulació de 
l’organització territorial del poder, dret municipal, l’exercici de la potestat 
normativa per part de les administracions, les formes de col·laboració público-
privades, i en dret europeu, entre d’altres àmbits del dret públic. És autor de 
diverses publicacions sobre secessió d’estats.  

 

Joan Pagès i Galtés, membre de la Comissió Jurídica Assessora 
 
Nascut a Badalona el 1962. 
 
Catedràtic de dret financer i tributari a la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.  
 
Expert en finançament autonòmic, en dret tributari i financer de les 
administracions públiques autonòmica i local, en l’exercici de la potestat 
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normativa tributària local, en deute públic de les administracions i fiscalitat 
ambiental, entre d’altres.  
 
Ha estat professor en cursos de formació per funcionaris per l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, així com en nombrosos cursos de 
postgrau d’universitats llatinoamericanes. És secretari-interventor 
d’Administració local, amb habilitació nacional, en excedència (1989-1992). 
 
Sonia Ramos i González, membre de la Comissió Jurídica Assessora 
 
Nascuda a Barcelona el 1976. 
 
Professora de dret civil a la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat investigadora 
Ramón y Cajal a la Universitat de Lleida, amb reconeixement del Programa I3, 
que acredita una trajectòria investigadora destacada.  
 
Experta en dret de la responsabilitat patrimonial en l’àmbit mèdic i sanitari, per 
productes defectuosos i medicaments, així com en la valoració del dany i el 
sistema de barems. Publicacions en dret de contractes en dret privat europeu, 
ha treballat sobre el conflicte entre els drets de la personalitat i la llibertat 
d’expressió. Pertany al grup de recerca que ha impulsat la revista InDret.  
 
Ha col·laborat amb la Comissió de Codificació de Catalunya, en l’elaboració 
del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya. Estades de recerca al Max-Planck 
Institut d’Hamburg i visiting scholar a la Law School de la Cornell University a 
Nova York.  

 

Antoni Vaquer i Aloy, membre de la Comissió Jurídica Assessora 
 
Nascut a Lleida el 1965. 
 
Catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida. Magistrat suplent a 
l’Audiència Provincial de Lleida des de l’any 1998. President del Jurat 
d’Expropiació de Catalunya - secció de Lleida.  
 
Vocal de la Comissió de Codificació de Catalunya i membre de diversos grups 
internacionals d’harmonització de dret de contractes a Europa. És expert en 
dret d’obligacions i contractes, dret de propietat, protecció de menors i 
incapacitats, i dret de família i successions.  
 
Ha publicat diversos manuals sobre el dret civil de Catalunya. Ha dirigit el 
Màster en dret agroalimentari de la Universitat de Lleida. Becari de l’Alexander 
von Humboldt Stiftung, ha fet estades de recerca a la Universität Regensburg.  
 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
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Marcel Coderch i Collell, president de l’Autoritat Catalana de la 
Competència (ACCO) 

Nascut a Olot l’any 1953. 

Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), màster i doctor pel Massachusetts Institute of Tecnology (MIT), 
professor honorífic de la UPC. 

Des de l'any 2006 al 2013 va ser vicepresident de la Comissió del Mercat de 
les Telecomunicacions (CMT). També és un reconegut expert en qüestions de 
desenvolupament i regulació energètica i va ser membre del Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya.  

La seva carrera professional també ha passat per altres àmbits. Des del 1983 
fins al 1998 va ser director de Noves Tecnologies i Negocis de Grupo Anava, 
director tècnic del diari El Sol, i va participar en el llançament de Gestevision-
Tele 5. De l'any 1998 al 2006 va ser director d'Internet de Retevisión- Auna, 
soci fundador de TechFoundries, INOUT TV i MediaXpress. És membre del 
capítol català del Club de Roma. 

Natàlia Mas Guix, directora general d’Anàlisi Econòmica 
 
Nascuda a Sant Martí de Tous l’any 1979. 
 
És llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses i en Comerç 
Internacional per la Universitat Pompeu Fabra (UPF/ESCI). Té un màster en 
Economia Europea pel Col·legi d’Europa (Bruges, Bèlgica), gràcies a una 
beca del Patronat Catalunya-Món; i un altre màster en Gestió de Política 
Econòmica per la Universitat de Columbia (Estats Units) amb una beca de la 
Fundació La Caixa. 
 
Actualment és directora d’Entorn Financer a la Direcció de Macroeconomia i 
Entorn Financer del Banc Sabadell. Entre 2004 i 2015 va treballar al Banc 
Central Europeu (Frankfurt am Main), primer com a economista a les 
direccions generals d’Economia (divisió d’Afers Exteriors) i d’Estadística 
(divisió d’Estadístiques Monetàries i Financeres). Des del 2010 hi treballava 
com a experta en Estabilitat Financera a la Direcció General de Política 
Macroprudencial i Estabilitat Financera. 
 
Prèviament, havia treballat com a consultora del Banc Mundial (2009) en la 
unitat d’assessorament per a la captació d’inversió estrangera. 
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Departament d’Interior 
 
Juli Gendrau i Farguell, director de general de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament 

Nascut a Berga l’any 1969. 

És enginyer en Organització Industrial i enginyer tècnic industrial per la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha realitzat diversos postgraus i 
especialitzacions en la redacció, organització i direcció de projectes industrials 
i en l’àmbit de les energies renovables. 

Des del març de 2013 fins al gener de 2016 ha estat delegat del Govern de la 
Generalitat a la Catalunya Central. 

Entre el 1999 i el 2007 va exercir de regidor a l’Ajuntament de Berga, municipi 
del qual en fou alcalde del 2007 fins el 2015. 

També ha estat professor associat de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) en el Departament d’expressió gràfica com a docent en l’àmbit de la 
redacció i execució de projectes tècnics en l’enginyeria industrial. 
 
Departament de Justícia 
 
Rosa Anna Castillo i Picas, directora general de Relacions amb 
l’Administració de Justícia 
 
Nascuda a Berga l’any 1964. 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, amb la titulació de Dret 
Civil Català. 
 
Des de 1989 és funcionària de carrera del cos superior de lletrats de 
l’Administració de Justícia del Ministeri de Justícia.  
L’any 1989 va ingressar al cos de lletrats de l’Administració de Justícia i ha 
desenvolupat tota la seva trajectòria professional en els jutjats del partit 
judicial de Terrassa.  
 
Al Departament de Justícia ha treballat com a cap de servei de la Subdirecció 
General de Planificació i Estudis de la Direcció General de Relacions amb 
l’Administració de Justícia des de l’any 2004 fins al 2007 i, des de l’any 2011 
fins ara, com a subdirectora general de Planificació i Programes de la Direcció 
General de Modernització de l’Administració de Justícia.  
 
Des d’aquest últim càrrec ha participat en els estudis, disseny i implementació 
del nou model organitzatiu anomenat oficina judicial i en el projecte 
d’implementació de l’expedient judicial electrònic, l’e-justicia.cat. 
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Departament d’Empresa i Coneixement 
 
Núria Betriu i Sánchez 
 
Nascuda a Lleida l'any 1977. 
 
Enginyera industrial, especialitzada en química, i Màster en Organització 
d'Empresa per la Universitat Politècnica de Catalunya i per l’École 
Polytechnique de París.  
 
Va iniciar la seva carrera professional en el sector farmacèutic en àrees de 
qualitat i R+D. Posteriorment va desenvolupar diferents tasques de gestió i 
project management en empreses del sector farmacèutic, alimentari i 
electrònic. 
 
El 2007 va crear una enginyeria especialitzada en assessorament alimentari, 
ambiental i estratègic en àrees de producció, internacionalització, qualitat i 
R+D, de la qual va ser sòcia i directora general fins a l’any 2013. 
 
El juny del 2013 va assumir la direcció del Programa Catalunya Emprèn amb 
l’objectiu d’impulsar i coordinar les polítiques d’emprenedoria del Govern de la 
Generalitat. L’octubre del 2014 va ser nomenada consellera delegada 
d’ACCIÓ. En el marc de la seva direcció, ACCIÓ ha impulsat el binomi 
innovació-internacionalització com a estratègia per reforçar la competitivitat de 
l’empresa catalana i ha engegat la marca Catalonia Trade & Investment, per 
impulsar a nivell internacional l’àrea d’atracció d’inversions estrangeres de la 
Generalitat de Catalunya.  
 


