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El Govern aprova el Projecte de llei de Ports 

 

 Fixa els objectius de la política portuària per afrontar els nous 
reptes del sector i per reforçar les instal·lacions portuàries com a 
motor econòmic, tant des del vessant públic com el privat 

 Preveu un sistema de classificació dels ports esportius anàleg al 
sistema d’estrelles dels establiments hotelers per fomentar la 
qualitat  

 

 
Fotografia aèria del port de Vilanova i la Geltrú 

 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals, que actualitza la política portuària del Govern per 
donar resposta als nous reptes del sector i reforçar la concepció de les 
instal·lacions portuàries com operadores econòmiques i prestadores de 
serveis. Aquest Projecte de llei té com un dels seus objectius principals posar 
les infraestructures portuàries al servei de la promoció econòmica industrial, 
logística, nàutic-esportiva, pesquera, turística i social del país, tant des del 
vessant públic com del privat.  
 
Catalunya, amb 780 quilòmetres de costa, té una gran vinculació econòmica i 
social amb el mar, que es tradueix en l’existència d’un sistema portuari català, 
integrat per ports esportius, pesquers, comercials i industrials, amb un 
important desenvolupament econòmic vinculat al turisme. Fins ara, la principal 
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norma reguladora dels ports catalans era la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports 
de Catalunya i els canvis que s’han produït en els últims anys i les tendències 
de futur aconsellen reformar el règim jurídic dels ports catalans, amb la finalitat 
d'optimitzar el sector, clau al país.  
 
 
Els motius de la nova normativa 
 
El creixement de la nàutica esportiva 
com un element dinamitzador i 
estratègic; la modernització del sector 
pesquer; l’increment del tràfic portuari 
comercial i industrial; l’adaptació dels 
ports catalans als requeriments de les 
noves embarcacions de gran eslora i 
del trànsit de creuers; l’increment 
generalitzat de l’activitat econòmica 
vinculada al sector i de la presència de 
la iniciativa privada són els principals 
factors que han motivat l’impuls de la 
nova normativa.  
                                                                                     Un creuer al port de Palamós 
 
El sistema portuari de Catalunya està integrat per 45 ports de titularitat de la 
Generalitat. D’aquests 45, en la pràctica totalitat –44– hi ha activitat  
nauticoesportiva; en 18 també hi ha activitat pesquera; 5 tenen activitat 
comercial i 3 reben creuers. 
 
La gestió dels ports 
 
El Projecte de llei aprovat fixa una nova organització administrativa portuària, 
de manera que el Departament de Territori i Sostenibilitat serà el responsable 
de la planificació i l’ordenació, i l’empresa pública Ports de la Generalitat 
gestionarà (directament o indirectament mitjançant empreses concessionàries) 
tots els ports del sistema.  
 
La nova normativa vol promoure el creixement d’operadors i usuaris que 
desenvolupin activitats generadores de valor mitjançant uns serveis portuaris 
eficients. Així, regula l’organització administrativa i de gestió al servei dels 
operadors del sector, amb especial atenció a la transparència i la simplificació 
administrativa en la relació entre aquests operadors i l’Administració portuària.  
Per generar més activitat econòmica i materialitzar noves inversions en 
infraestructures i serveis portuaris, el projecte de Llei fixa un règim jurídic 
contractual que pretén promoure la col·laboració publico-privada (concessions 
per la construcció d’obra pública portuària i concessions de gestió portuària).  
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Classificació dels ports esportius  
 
El projecte de Llei pretén promoure les activitats nàutiques, d’esbarjo, 
esportives i culturals associades i, com a novetat, preveu que els ports 
esportius s’identifiquin per categories, d’acord amb la qualitat de les seves 
instal·lacions i dels serveis que ofereixen. El sistema, que es desenvoluparà 
amb un reglament específic, és anàleg al de les estrelles per als establiments 
hotelers, amb la finalitat d’incentivar les actuacions que permetin guanyar en 
qualitat i servir de guia de referència als usuaris de les instal·lacions. 
 
A tot Catalunya, hi ha prop de 33.000 amarradors, el 66% dels quals són per 
embarcacions de menys de vuit metres d’eslora. A més de donar resposta als 
requeriments de les embarcacions d’esbarjo d’eslores més grans (superiots i 
megaiots), el projecte de Llei també vol vetllar perquè el sistema portuari 
ofereixi un nombre raonable d’amarratges destinats a la nàutica popular 
(embarcacions que no superen els set metres d’eslora) i vol potenciar la 
navegació esportiva a vela, amb la col·laboració de les entitats representatives 
del sector. 
 
Una nova figura de planejament 
 
Pel que fa a la planificació del sistema portuari, el Projecte de llei planteja tres 
nivells: el sectorial –el Pla de Ports 2016-2030 –actualment en redacció; 
l’urbanística –mitjançant una nova figura, el Pla Director Urbanístic Portuari 
(PDUP) per a cada port; i l’ordenació portuària de la zona de servei –per 
recollir certa flexibilitat en els usos establerts en un PDUP. Aquestes figures 
de planejament volen afavorir la integració dels ports en el seu entorn 
territorial i la seva vinculació amb la resta d’infraestructures de mobilitat. 
 
El Projecte de llei de Ports vol atendre també aquells reptes vinculats a la 
sostenibilitat ambiental de les infraestructures portuàries i dels serveis que s’hi 
presten; en aquest sentit, l’Administració, a més de promoure aquelles accions 
que garanteixin una gestió eficient i neta dels ports, vetllarà especialment per 
aplicar mesures que previnguin els efectes del canvi climàtic. El projecte 
regula aspectes com els dragatges; els transvasaments de sorres; els 
abocaments; el tractament dels residus o la prevenció de la contaminació 
atmosfèrica i acústica.   
 
El Consell de Ports 
 
Un altre aspecte a remarcar del projecte és la creació, agafant com a 
precedent la figura inclosa en la llei de Ports de 1998, del Consell de Ports, 
com a òrgan  de consulta i assessorament en matèria de portuària entre el 
sector i l’Administració. El Consell estarà format per representants de les 
administracions competents en la matèria i de tots els sectors vinculats a 
l’àmbit portuari.  
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Pel que fa al transport en aigües marítimes i continentals, el projecte 
evoluciona d’un règim d’autorització, que és el vigent ara, al de comunicació, 
per a la prestació d’aquests serveis, com a mesura de simplificació 
administrativa. Les empreses hauran d’acreditar el compliment d’un conjunt de 
requisits, amb una especial atenció als aspectes relacionats amb la 
sostenibilitat ambiental i la seguretat. 
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El Govern inicia els tràmits per recuperar l’impost 
nuclear i adaptar l’impost sobre grans establiments 
comercials a les recomanacions de la UE 

 

 Les dues lleis permetran recuperar els impostos que havien estat 
declarats inconstitucionals pel TC 
 

 La voluntat del Govern és ingressar els 40 milions anuals que 
preveia l’antic impost nuclear,  i mantenir els 15 milions anuals, 
pel que fa al nou impost sobre grans establiments comercials 

 

El Govern ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, custòdia i dispersió 
d’elements radiotòxics. L’objectiu d’aquest nou tribut és gravar el risc que 
suposa per al medi ambient i sobre les persones la producció d’elements 
radiotòxics i la seva custòdia “mentre no siguin dipositats o neutralitzats en un 
magatzem de llarga durada”.  
 
Aquesta nova figura impositiva substitueix l’impost sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear que el Tribunal Constitucional va declarar 
inconstitucional per considerar que el fet imposable era el mateix que l’impost 
estatal ja existent. Així doncs, el nou impost no grava la producció d’energia, 
sinó els riscos mediambientals de la producció, manipulació, transport, 
custòdia transitòria i emissió d’elements radiotòxics de combustible nuclear. A 
més, mentre l’impost estatal és genèric i només té voluntat recaptatòria, 
l’autonòmic és de caràcter mediambiental i finalista, ja que una bona part de la 
recaptació reverteix en la dinamització econòmica de les zones afectades.  
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat la memòria preliminar de la 
reforma de l’impost sobre grans establiments comercials, per transformar-lo en 
un tribut estrictament mediambiental. Així, el nou text grava l’impacte 
ambiental que pot ocasionar l’afluència de vehicles a les grans superfícies 
comercials, en lloc dels metres quadrats que ocupava l’establiment, com es 
feia fins ara. D’aquesta manera, el Govern reformula el tribut i l’adapta a les 
recomanacions europees. 
 
La previsió de recaptació de tots dos impostos es concretarà en els respectius 
avantprojectes de llei que aprovarà el govern el proper mes de setembre. Això 
no obstant, la voluntat del Govern és ingressar els 40 milions anuals que 
preveia l’antic impost nuclear, en el cas de l’impost sobre el risc 
mediambiental de la producció, custòdia i dispersió d’elements radiotòxics, i 
mantenir els 15 milions anuals, pel que fa al nou impost sobre grans 
establiments comercials. 
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El Govern destina 11,4 milions d’euros a dotar de 
personal d’atenció i gestió el servei de Telèfon 112 
d’Emergències de Catalunya  

 

 El servei d’atenció a les trucades d’emergències es gestionen des 
de la Zona Franca de Barcelona i el CAT112 de Reus 
 

 El CAT112 cobreix un servei de 24 hores al dia, tots els dies de 
l’any per a qualsevol emergència en la que un ciutadà necessiti la 
presència de policia, bombers, sistema d’emergències mèdiques, 
protecció civil o agents rurals 
 

 El CAT 112 atén una mitjana diari de 7.000 trucades que pot arribar 
a les 10.000 en dies de situacions d’emergències especials  
 

El Govern ha aprovat avui la despesa pluriennal, per a un període de dos 
anys, destinada al servei d’atenció i de gestió del Telèfon 112 d’Emergències 
de Catalunya (CAT112). Mitjançant aquesta despesa, pressupostada en un 
import d’11,4 milions d’euros, el CAT112 es garanteix disposar del personal 
per mantenir el servei d’atenció a les trucades d’emergències, que a 
Catalunya es gestionen des de dues sales, una situada a la Zona Franca de 
Barcelona, i l’altra a l’edifici CAT112 de Reus.  

Ambdues sales gestionen de mitjana el 50% de les trucades totals. El Telèfon 
112 d’Emergències de Catalunya, que depèn del Departament d’Interior, atén 
una mitjana diari de 7.000 trucades, que en dies de situacions d’emergències 
provocades per fenòmens atmosfèrics adversos, emergències d’origen 
tecnològic (accident químic, etc.), o situacions que provoquen múltiples 
incidències (nit de Cap d’Any o revetlla de Sant Joan) arriben fins a les 10.000 
trucades diàries o inclús superen aquest volum. 

El CAT112 es garanteix així la cobertura òptima del servei i poder disposar en 
cada moment del personal tècnic adient (tant pel nombre d’efectius com per la 
seva especialització). La cobertura del servei és de 24 hores al dia, tots els 
dies de l’any per a qualsevol emergència en la que un ciutadà necessiti la 
presència de policia, bombers, sistema d’emergències mèdiques, protecció 
civil o agents rurals. 

En els propers anys, el CAT112 reforçarà la gestió de les trucades en 
diferents idiomes d’aquells en els quals ja atén les trucades: català, castellà, 
anglès, francès i alemany.  

Els darrers anys, el CAT112 ha posat en marxa, també, una sèrie 
d’aplicacions per a telèfons intel·ligents que faciliten la interacció amb els 
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operadors del CAT112 a persones sordes o laringectomitzades, estudiants 
estrangers o turistes que no parlen cap dels cinc idiomes en els que els 
operadors atenen les trucades, i, recentment, a les persones refugiades 
acollides a Catalunya. 

Aquestes APP permeten al ciutadà alertar al CAT112 d’una emergència 
seleccionant un pictograma que especifica l’emergència i on es troba la 
persona que truca. D’aquesta manera es venç la barrera de l’idioma (en el cas 
de persones que no parlen les llengües d’ús operatiu al CAT112) o de la parla 
en el cas de persones sordes o laringectomitzades. El CAT112 també s’ha 
dotat de la tecnologia per rebre trucades realitzades amb l’APP MY112, que 
geolocalitzen la persona que fa una trucada de veu, amb un marge d’error 
ínfim, facilitant i accelerant l’accés dels serveis d’emergències.  
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El Govern aprova el Pla de simplificació normativa 
2016-2017 per aconseguir un marc jurídic coherent, 
segur i de fàcil accés a tothom 
 

 Actualment hi ha 23.290 disposicions legal vigents i només 4.615 
disposicions derogades, un volum que fa necessari revisar i 
treballar per a la simplificació normativa 
 

 El nou pla respon al compromís del Govern amb la millora 
reguladora i se suma a altres iniciatives de simplificació 
administrativa com les “lleis òmnibus”, l’impuls de la finestreta 
única empresarial o la llei de simplificació de l’activitat 
administrativa i de l’impuls de l’activitat econòmica 
 

El Govern ha aprovat avui el Pla de simplificació normativa 2016-2017, un 
document que té com objectiu dotar el marc jurídic català de mes coherència, 
agilitat i seguretat.  Segons les dades del Portal Jurídic de Catalunya, 
actualment hi ha 23.290 disposicions legal vigents i nomes 4.615 disposicions 
derogades. Un nombre molt elevat de les disposicions que consten 
formalment com a vigents han estat derogades per l’aprovació de normes 
posteriors, mentre que moltes altres no s’apliquen perquè estan en desús.  
  
Aquesta situació posa de manifest la necessitat de revisar i treballar per 
simplificar l’ordenament jurídic mitjançant actuacions de refosa o consolidació i 
depurar-lo de normes materialment derogades o que ja no s’apliquen i 
tanmateix continuen estan vigents.  
 
La simplificació del marc normatiu respon al compromís del Govern de la 
Generalitat amb la millora regulatòria i se suma a les actuacions ja dutes a 
terme per l’executiu en els àmbits de la simplificació dels procediments i la 
reducció de carregues a les empreses amb iniciatives com les anomenades 
lleis òmnibus, l’impuls de la finestreta única empresarial o la llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de l’activitat econòmica. 
 
El pla de simplificació normativa s’emmarca en els requeriments que en 
aquest àmbit preveu la Llei de transparència, accés a la informació i bon 
govern, i esta en la línia de les recomanacions formulades per la comissió 
Europea en matèria de simplificació i millora de la regulació incloses en 
l’Estratègia Europea 2020. 
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El pla es planteja tres objectius: 
 

1. Establir pautes comunes en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
sobre les derogacions, per tal de facilitar una major simplificació 
normativa.  

 
2. Consolidar i refondre les normes amb rang de llei vigents i derogar 

expressament aquelles que hagin perdut la seva vigència o ja no siguin 
d’aplicació.  

 
3. Fixar una planificació conjunta dels diferents departaments de 

l’Administració de la Generalitat per consolidar i refondre els decrets 
vigents, així com per derogar expressament els decrets i les ordres que 
hagin perdut la seva vigència o ja no siguin d’aplicació. Amb 1 actuació: 

 
Per al seguiment i implementació del Pla es crearà un grup de treball amb la 
participació del Gabinet Jurídic, l’Àrea de Millora de la Regulació i el Portal 
Jurídic. Aquest grup serà l’encarregat d’informar a les assessories jurídiques 
dels diferents departaments sobre els actuacions previstes i proposarà els 
canvis que es considerin oportuns per assolir els objectius marcats. 
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El Govern destina 1,2 milions d’euros a subvencionar 
obres de restauració i conservació d’equipaments 
culturals associatius 
 

 Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les 
associacions amb domicili social a Catalunya propietàries 
d'equipaments culturals dins el territori de Catalunya  

 

El Govern ha aprovat autoritzar el Departament de Cultura a realitzar 
despeses per un import total d’1.200.000 euros per subvencionar obres de 
restauració i conservació d’equipaments culturals associatius. Aquestes 
subvencions, que corresponen a l’activitat de  l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural (OSIC), es materialitzaran durant el bienni 2016-2017: 400.000 euros 
durant el que queda d’any, i 800.000 euros l’any que ve.  

Aquestes quantitats estan destinades a contribuir econòmicament l’adequació 
d’equipaments culturals (teatres, auditoris, sales polivalents, ateneus, casals 
de cultura i altres equipaments culturals) propietat de fundacions i 
associacions amb domicili social a Catalunya. 

Podran rebre subvencions les obres de conservació o restauració de caràcter 
urgent destinades a resoldre deficiències que comprometin l’estructura de 
l’equipament o que impedeixin de fer les activitats culturals; les obres per 
adequar l’equipament cultural a les normes de seguretat i d'accessibilitat 
vigents; l’aïllament acústic de sales d’assaig o de formació de què disposi 
l’equipament, o  la millora de l'eficiència energètica en els edificis.  

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions amb 
domicili social a Catalunya propietàries d'equipaments culturals dins el territori 
de Catalunya  

Les subvencions no podran superar en cap cas el 70% del cost total de la 
inversió objecte de l’ajut. La subvenció mínima per inversió s'estableix en 
5.000 euros, tot i que queden excloses d’aquesta limitació les sol·licituds per 
aconseguir finançament per a la redacció dels projectes d’inversió inclosos en 
aquesta línia. 
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El Govern concedeix les distincions Jaume Vicens 
Vives 2016 a la qualitat docent a professors i projectes 
de les universitats catalanes 

 Els premis estan dotats amb 20.000 euros i es lliuraran durant la 
inauguració oficial del nou curs acadèmic 2016-2017, el proper 7 
de setembre  

El Govern de la Generalitat ha aprovat concedir les distincions Jaume Vicens 
Vives 2016, a la qualitat docent universitària, a tres professores i quatre 
projectes de les universitats catalanes. Els guardonats han estat seleccionats 
a partir de les  propostes fetes pels consells socials de les universitats 
públiques o òrgans equivalents de les universitats privades. Són els següents: 

Premis individuals, dotats amb 20.000 euros cada un: 

 Concepció Amat Miralles, professora del Departament de Fisiologia de la 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de 
Barcelona (UB), pel seu lideratge en la innovació i millora de la docència a 
través de l’avaluació continuada i el treball en competències transversals i 
pel seu impuls de la interacció entre diferents nivells educatius. 
 

 Maria Jesús Espuny Tomás, professora d’Història del Dret i de les 
Institucions de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), per la seva llarga trajectòria i pel disseny de metodologies docents 
avançades, adaptades al context socioeconòmic de l’entorn, que permeten 
als estudiants desenvolupar competències per ser excel·lents professionals, 
especialment en l’àmbit de les Relacions Laborals.   

 

 Montse Guitert Catasús, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències 
de l’Educació, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), pel lideratge 
exercit en la Formació en línia sobre competències digitals a l’entorn 
universitari i el seu impacte en la ciutadania. 

 

Premis col·lectius, dotats amb 20.000 euros cada un: 

 Projecte “Inspire3”, de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Digital de Terrassa, de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), per la seva consolidada trajectòria i pel desenvolupament 
d’estratègies dirigides a incentivar la creativitat i l’emprenedoria dels 
estudiants, així com les seves competències i habilitats transversals. 
 

 Projecte “L’avaluació dels aprenentatges”, a la Facultat de Ciències de 
la Salut i de la Vida, de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per la seva alta 
qualitat docent i per la seva llarga trajectòria en l’ús de metodologies 
docents innovadores basades en el projecte d’avaluació del rendiment 
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acadèmic i en el foment de les habilitats pràctiques i de les competències 
transversals dels estudiants. 

 

 Projecte “L’aprenentatge centrat en l’estudiant”, del grau de Medicina 
de la Facultat de Medicina, de la Universitat de Girona (UdG), per la seva 
innovació en la docència a través del model d’Aprenentatge Basat en 
Problemes, amb un alt grau d’èxit avalat pels resultats acadèmics i l’alta 
satisfacció dels alumnes i l’alta incorporació dels estudiants al món laboral. 
 

 Projecte “L’orientació professional i acadèmica”, a l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria (ETSE): innovació tecnològica orientada a 
l’ocupabilitat i al territori, de la Universitat Rovira i Virgili, per la seva 
innovació en el disseny del pla docent amb la tecnologia com a element de 
valor afegit i per l’orientació a l’ocupabilitat i al territori.  

 

Els premis van ser creats per Decret del Govern de 1996 i es lliuraran el 
proper 7 de setembre, durant l’acte d’inauguració del nou curs acadèmic 2016-
2017. L’import atorgat a cada persona i projecte guardonats s’haurà de 
destinar a projectes d’innovació o de millora docent. 
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Altres acords de Govern 

 

Creat l’equip per a l’impuls del Registre de grups d’interès de 
Catalunya 
 
El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament de 
Justícia. Amb aquestes modificacions, la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia incorpora el Servei de 
Dret i Grups d’Interès, que assumeix l’impuls i la gestió del Registre de 
grups d’interès de Catalunya. D’acord amb la Llei de transparència de 
2014, tots els ajuntaments haurien de disposar d’un registre de grups 
d’interès o lobbys des del juliol de l’any passat. No obstant això, no n’hi ha 
cap que l’hagi desenvolupat. Amb la voluntat de facilitar el compliment de 
la Llei tant als lobbys com a les corporacions locals, el Departament de 
Justícia convertirà l’actual registre de la Generalitat en un de nou, vàlid 
per a totes les organitzacions obligades a tenir-ne. Serà el Registre de 
grups d’interès de Catalunya, que podran utilitzar tots els ajuntaments que 
així ho vulguin. El registre únic estarà en funcionament a principis de l’any 
que ve, quan el Govern hagi modificat el Decret que el regula.  
 
L’Executiu aprofitarà aquest tràmit per deixar ben clar que els grups 
d’interès s’hi han d’inscriure obligatòriament. La suma de les indicacions 
del Codi de conducta i de l’imperatiu de la inscripció significarà un salt 
endavant en transparència i capacitat dels ciutadans per fiscalitzar 
l’Administració de la Generalitat i les corporacions locals. La creació de 
l’equip que desenvoluparà aquest Registre, la recull el Decret de 
reestructuració del Departament de Justícia que el Govern ha aprovat 
aquest dimarts.  

 

Centralitzades les instal·lacions dels forenses  de la demarcació de 

Barcelona 

El Govern ha aprovat el Decret que modifica el Reglament de l’Institut de 
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. El centre de referència 
de la Ciutat de la Justícia concentra tot el Servei de Laboratori i de 
Patologia Forense de la demarcació de Barcelona. L’Institut de Medicina 
Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha abandonat les dependències 
de Cementiris de Barcelona a Collserola amb l’objectiu de millorar el 
servei i racionalitzar els recursos. D’aquesta manera, totes les autòpsies i 
les anàlisis es duran a terme en un centre que reuneix els mitjans més 
avançats. La centralització del servei en unes úniques instal·lacions per a 
tot Barcelona coincideix amb la reordenació de les divisions territorials de 
l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses, que simplifica la seva 
estructura i l’adapta a la de les gerències territorials del Departament de 
Justícia. Això comporta que les divisions territorials de Barcelona Sud, 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/justicia/notapremsavw/294314/ca/justicia-creara-registre-grups-dinteres-ajuntaments.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/justicia/notapremsavw/294314/ca/justicia-creara-registre-grups-dinteres-ajuntaments.do
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=161673001
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/293766/ca/govern-aprova-codi-conducta-alts-carrecs-rigoros-compromes-ciutadans.do
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Barcelona Nord i Catalunya Central es fusionin en la divisió Barcelona 
Comarques.  

 

Aprovada la reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat 

El Consell Executiu ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, que ordena i ajusta la seva configuració arran de 
l’assumpció de les noves competències en matèria de Biodiversitat i Medi 
Natural. Concretament, el Decret modifica l’estructura departamental d’acord 
amb les noves funcions, amb la creació de subdireccions, serveis i seccions. A 
més, per millorar l’eficiència organitzativa, incorpora canvis d’adscripció 
orgànica d’unitats preexistents i de denominació o funcions.   
 

Finalitza la participació de la Generalitat al Consorci de Residus al 
Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça 

El Consell Executiu ha ratificat l’acord perquè la Generalitat deixi de formar 
part del Consorci per la Gestió de Residus Municipals a les comarques del 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, del qual formaven part 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), els tres consells comarcals i 
l’Ajuntament de Tremp.  
 
La sortida de l’ARC del Consorci s’acorda atès que ja s’ha complert la finalitat 
inicial, que era donar suport a la construcció, explotació i manteniment de les 
instal·lacions necessàries per fer el tractament, reciclatge i deposició 
controlada de residus municipals.  Tal com s’ha fet amb altres organismes, en 
el moment que l’ARC ha assolit amb l’objectiu se’n desvincula. Mitjançant la 
resolució de 25 de març de 2014, es va cedir gratuïtament al Consell 
Comarcal del Pallars Jussà les instal·lacions de gestió de residus que van 
motivar la creació del Consorci. 

 

S’autoritza Avançsa a adquirir la participació de Comforsa que encara no 
controlava 

El Consell Executiu ha autoritzat avui l’empresa pública AVANÇSA a adquirir a 
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan) l’1,28% del 
capital de Comforsa, de manera que passi a ser-ne l’única accionista. Al 
mateix temps, s’ha autoritzat la venda a Sodercan de la participació que 
Comforsa té en l’empresa Forjas de Cantabria, que ascendeix al 93,84% del 
capital. Amb aquesta mesura, el Govern manté el seu compromís de vetllar 
pel manteniment de l’activitat i dels llocs de treball de Comforsa a través de la 
seva viabilitat i competitivitat en el mercat.    
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Declarats béns culturals d'interès nacional la capella de Sant Jaume i 
l’església de Sant Martí, a Lleida 
 
El Govern ha acordat declarar la capella de Sant Jaume i l’església de Sant 
Martí,  a Lleida, béns culturals d'interès nacional. En ambdós casos la 
declaració s’ha fet en la categoria de monument històric.  
 
Capella de Sant Jaume 
La capella de Sant Jaume, també anomenada de Santiago o “El Peu del 
Romeu”, està ubicada al nucli antic de Lleida. La situació d'aquest monument 
és una fita que configura una entitat d'interès històric i tradicional a la ciutat de 
Lleida, per haver estat i ser un dels indrets per on passa el camí de Sant 
Jaume.  
 
El nom popular que s’atribueix a la capella, “El Peu del Romeu”, prové de la 
tradició segons la qual l’apòstol Sant Jaume, en el seu camí de predicació cap 
a Saragossa, es va clavar una punxa al peu en aquest mateix indret i uns 
àngels van baixar amb fanals per ajudar-lo. 
 
Es tracta d’un edifici de planta quadrangular. La planta baixa va ser construïda 
al segle XV amb estructura de pedra, mentre que les plantes superiors, 
construïdes en maó, daten del 1883. De les dues façanes, cadascuna amb 
porta d’accés, destaca la del carrer Major, on es troba la imatge gòtica de la 
Mare de Déu, flanquejada per les de Sant Jaume i Sant Joan Baptista. Es té 
constància documental que al segle XIV hi havia un porxo, anomenat el perxé 
de Sant Jacme, i un nínxol amb una imatge de l’apòstol de pedra il·luminada 
per la llàntia del Romeu. L’any 1351, els veïns van sol·licitar a la Paeria 
l’enderroc del porxo de Sant Jaume per fer-hi una plaça. L’any 1399 el cavaller 
lleidatà Berenguer Marquès va fer construir una capella dedicada a la Mare de 
Déu de les Neus. 
 
Església de Sant Martí 
L’església de San Martí de Lleida és un element representatiu de la transició 
entre el romànic i les manifestacions de l’estil gòtic, que més tard incorpora les 
tendències de restauració tant del segle XIX com del segle XX. 
 
L'església està ubicada al costat de ponent del turó de la Seu Vella de Lleida.  
La relació entre aquest monument i l'espai físic del turó de la Seu, on és situat, 
ha establert un diàleg ambiental que, al llarg del temps, ha donat una gran 
entitat paisatgística, arquitectònica, emblemàtica i cultural a aquest indret. 
 
Es té constància de l’existència de la parròquia de Sant Martí des de l’any 
1168, encara que la construcció de l’edifici correspon a la segona meitat dels 
segles XII i XIII. Durant els segles XIV i XV s’hi van afegir capelles laterals, 
com ara la del Santíssim. Tant després de la Guerra dels Segadors com 
després de la guerra del Francès, l'església es va utilitzar com a caserna i va 
passar per períodes d’abandó. A principis del segle XIX, d’acord amb el 
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projecte de l'acadèmic Antoni Cellers, es va transformar en presó fins que, el 
1892, el bisbe Messeguer va aconseguir que es traspassés la propietat, la va 
restaurar i la va recuperar per al culte, segons el projecte de l’arquitecte 
Celestí Campmany. Posteriorment, l’any 1970, s’hi va instal·lar la secció 
d'escultura medieval del Museu Diocesà de Lleida. L’any 1997 va ser 
restaurada pel Departament de Cultura amb la finalitat que continués 
funcionant com a Museu Diocesà mentre es realitzaven les obres de la seva 
nova seu. 
 
L’església de Sant Martí és d'una sola nau, coberta amb volta de canó 
apuntada, reforçada per tres arcs torals que descansen sobre columnes 
adossades amb capitells decorats. A l’interior de l’absis, té sis arcs cecs 
apuntats amb petites columnes amb sòcols i capitells decorats amb motius de 
flora, fauna i diferents motius aràbics. Al costat nord de la capçalera se li va 
adossar, el 1445, la capella gòtica de l’Assumpció, per fer parió amb la 
desapareguda capella de Sant Joan (1400), que era a l’altre costat. La 
portalada, original de dos arcs simples, està a la façana sud, mentre que la 
portalada de la façana oest procedeix de l'església de Tormillo (Osca), i es va 
incorporar durant les obres del segle XIX, al mateix temps que es construïa el 
nou campanar d’espadanya. 


