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El Govern anuncia una bateria de mesures per pal.liar 
els efectes de l’hivern en les persones en risc de 
pobresa i emergència social 

 

 Aprova una partida extraordinària de 5M € per lluitar contra la 
pobresa energètica aquest hivern 
 

 Entre les mesures destaquen la millora en els programes 
d’ocupabilitat en persones en atur de llarga durada; els programes 
de suport a les famílies en risc de pobresa i la cooperació amb 
entitats socials i ens locals 

 

 
El Govern ha anunciat una batería de mesures per pal.liar els efectes de 
l’hivern en les persones en risc de pobresa i emergència social. Entre les 
actacions l’Executiu, a través dels departaments de Treball, Afers Socials i 
Famíles i el d’Empresa i Coneixement,   ha acordat destinar  5 milions d’euros 
suplementaris per lluitar contra la pobresa energètica aquest hivern 2016. El 
Govern també posarà en marxa l’estratègia catalana de sensellarisme per 
atendre el col.lectiu de persones sense sostre; millorarà els programes 
d’ocupabilitat en persones en atur de llarga durada; incidirà en els programes 
de suport a les famílies en risc de pobresa i destinarà 3 milions d’euros a 
programes realitzats per entitats socials i ens locals.  

 
Pobresa energètica 
 
Un dia després de la celebració del Dia internacional contra la pobresa, el 
Govern ha alertat que, malgrat que la taxa de risc de pobresa a Catalunya va 
disminuint els últims anys, un dels àmbits en què no s’ha notat cap millora, 
sinó que s’hi produeixen pitjors registres, és en la població que viu en llars 
afectades per la pobresa energètica. Mentre al 2009 hi havia un 5,1% de la 
població en llars amb pobresa energètica, al 2015 aquesta proporció ha 
augmentat fins al 8,7%.  
 
En aquest mateix sentit, el Govern treballa perquè el pressupost del 2017 
contingui recursos per tal de desenvolupar nous programes de treball social i 
comunitari, des de la proximitat i en col·laboració amb les entitats socials, per 
incidir en la formació, en el consum energètic eficient i en la detecció de 
situacions de pobresa energètica que avui encara no es manifesten amb els 
mecanismes vigents, i que afecten sobretot famílies amb fills a càrrec. 
 
L’Executiu ha acordat que l’aportació de 5M € suplementaris es farà a través 
d’addendes al contracte programa amb els ens locals, de forma que els equips 
bàsics d’atenció social disposaran de més recursos en concepte d’ajuts 
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d’urgència social per afrontar la manca de capacitat de pagament de les 
famílies amb infants que viuen en llars amb pobresa energética.  
 
Eixos per reduir les desigualtats i el risc de pobresa 
 
Per combatre la situació d’exclusió que pateixen les persones sense sostre, i 
que acupen l’esglaó més baix de la pobresa, el Govern ha començat a 
treballar amb les entitats socials per la creació de l’estratègia catalana del 
sensellarisme. 
 
En l’àmbit de la millora de l’ocupabilitat el Govern concentrarà els seus 
esforços en el el col.lectiu de persones en atur de llarga durada, amb el reforç 
del Programa 30+ adreçat a pesones de 30 a 45 anys; els adreçats a 
persones més grans de 45 anys i els de Garantia Juvenil. El Govern destina a 
aquest eix 363 milions d’euros, el que representa 71 milions més que l’any 
passat.  
 
Pel que fa als programes de suport a les families en risc de pobresa, el 
Govern inciedeix expecialment en els adreçats a infancia i joventut, atès que 
el risc de pobresa entre els infants de 0-15 anys se situa en els més alts en 
tots els grups d’etat, represnetant el 27%.  
 
Finalment, i el l’àmbit de la cooperació amb entitats socials i ens locals el 
Govern destinarà 3 milions d’euros els proxims dos anys a subvencionar 
entitats perquè desenvolupin actuacions d’atenció a les families en situacio de 
vulnerabilitat social, especilamnet les que tenen infants a càrrec.  
 
Malgrat que les xifres mostren una relativa millora general en la reducció de la 
pobresa, cal seguir treballant, ja que, amb dades de 2015, un 19% de la 
població de Catalunya està en risc de pobresa, és a dir, té uns ingressos 
anuals per sota de 9.677 €. 
 
Una de les preocupacions del Govern rau en la persistència de les 
desigualtats econòmiques a Catalunya, en part per la caiguda de rendes de la 
població amb menor capacitat econòmica, el 10% de població catalana amb 
menys recursos econòmics, és avui un 20% més pobre del que ho era al 
2009. 
 
Actualment, la taxa de risc de pobresa a Catalunya és del 19%, uns registres 
elevats en el context europeu. I és que entre els 28 països membres de la UE-
28, Catalunya ocuparia la dinovena posició pel que fa a risc de pobresa. Els 
nou països que presentarien una taxa de risc de pobresa superior serien 
Portugal, Itàlia, Grècia, Estònia, Bulgària, Espanya –amb un 22,1%-, Lituània, 
Letònia i Romania. Pel que fa a la mitjana comunitària, se situa en un 17,3%, 
la mateixa xifra que la mitjana de la zona euro, 1,7 punts per sota de la 
catalana. 
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El Conjunt del Govern ha destinat durant el 2015 un total de 1.067 M per 
a la inclusió social i la lluita contra la pobresa  
 
Amb el tancament de comptes del 2015, el conjunt del Govern ha destinat un 
total de 1.067 milions d’euros en les diverses línies d’acció per afavorir la 
inclusió social i lluitar contra la pobresa, especialment de les famílies amb 
infants a càrrec. 
 
Més enllà de les polítiques assistencialistes d’emergència el Govern s’esforça 
per prioritzar polítiques que incideixin en les causes de la pobresa, com 
l’ocupabilitat, l’habitatge, el dret a la renda mínima o el treball social per a la 
inclusió que permeti apoderar les persones. En aquest sentit el 2016, malgrat 
tenir un pressupost prorrogat, s’ha pogut augmentar les polítiques actives 
d’inserció, els nous plans d’ocupació i la garantia juvenil, com també la 
inversió socioeducativa per a infants en situació de risc, els ajuts per al 
manteniment de l’habitatge, l’ampliació dels plans d’inclusió social i 
desenvolupament comunitari o el reforç dels serveis socials bàsics. Són 
polítiques i actuacions que de cara al 2017, comptant amb nou pressupost, 
permetran fer un salt qualitatiu en la inversió social. 
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El Govern aprova la memòria de la nova llei de 
cambres, que contempla la creació de la Cambra 
General de Catalunya 

 
 L’objectiu de la futura llei és dissenyar un model cameral renovat a 

Catalunya, que respongui a les actuals necessitats de 
representació, promoció, defensa i prestació de serveis a les 
empreses que integren el teixit empresarial català 
 

 Com a peça clau del nou model, la nova norma preveurà la creació 
de la Cambra General de Catalunya, com a òrgan consultiu de 
col·laboració i cooperació amb la Generalitat i amb la resta 
d’institucions, i com a ens de dret públic de coordinació de les 
cambres 

 

El Govern de la Generalitat ha iniciat la tramitació de la nova llei de cambres 
de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, amb l’aprovació avui 
per part del Consell Executiu de la memòria preliminar de l’avantprojecte de 
llei.   

Tal com indica la memòria, l’elaboració d’una nova llei de cambres respon a 
diversos motius. En primer lloc, el fet que l’actual regulació catalana —la Llei 
de cambres 14/2002, de 27 de juny— ha quedat desfasada en bona part del 
seu contingut. Per tant, en exercici de la competència exclusiva que l’art.125 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya  (EAC) atorga a la Generalitat en 
matèria de cambres de comerç, es considera convenient aprovar una nova llei 
que s’adapti al nou marc socioeconòmic i, concretament, als canvis en el teixit 
empresarial dels darrers anys, i que dissenyi un nou model cameral a 
Catalunya. Aquest nou model ha de donar resposta a les necessitats actuals 
de representació, promoció, defensa i prestació de serveis a les empreses, 
simplificar la funció de tutela i flexibilitzar els processos de fusions entre 
cambres. 

Serà novetat la creació de la Cambra General de Catalunya com a òrgan de 
representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la 
indústria, els serveis i la navegació de Catalunya. La complexitat actual de les 
relacions econòmiques requereix un entorn de major cooperació i coordinació 
amb les línies estratègiques del Govern i la resta d’institucions lligades a 
l’activitat econòmica. Amb la creació de la Cambra General de Catalunya es 
vol donar un pas endavant en la major internacionalització de les empreses, 
de la millora de la seva competitivitat, així com de la defensa dels seus 
interessos. 
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D’acord amb el que indica la memòria, la Cambra General de Catalunya ha de 
ser no només un organisme de coordinació de l’activitat cameral, sinó que 
s’ha de preveure com una corporació de dret públic amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats. En 
aquest sentit, la llei obrirà la porta que la Cambra General de Catalunya pugui 
exercir un paper clau en la implantació de les polítiques estratègiques per a 
les empreses catalanes, regulant la relació entre el Govern i les cambres 
catalanes, de manera que concreti el marc de cooperació entre la Generalitat 
de Catalunya i la Cambra General de Catalunya.  

La memòria indica que per donar resposta a necessitats de caràcter més 
urgent, per al període fins a l’aprovació de la nova llei de cambres, la llei 
d’acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017, contempla modificacions de determinats articles de l’actual llei catalana 
de cambres per tal d’agilitar possibles processos de fusió de cambres. La 
futura llei de cambres no tindrà impacte directe sobre el pressupost de la 
Generalitat.  
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El Govern amplia les funcions de la Comissió 
Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i 
Homes a l’àmbit de la violència masclista   

 

 Es crea el Grup d’Anàlisi dels casos d'homicidi per violència 
masclista 
 

 Amb aquesta ampliació s’alinea amb l’objectiu de les Nacions 
Unides d’assolir la igualtat en homes i dones l’any 2030 

 

 La Comissió farà el seguiment i coordinació de les mesures dels 
departaments de la Generalitat destinades a la igualtat de gènere i 
a l’eradicació de la violència masclista 

 

El Govern ha aprovat decret de la Comissió Interdepartamental per a la 
Igualtat Efectiva de Dones i Homes i de la Comissió Tècnica 
Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. La nova 
disposició millora la coordinació i l’impacte de les diferents polítiques 
públiques en la igualtat de gènere (educació, salut, àmbit policial, etc.) i 
l’efectivitat del dret a la igualtat entre dones i homes.  Així mateix reforça la 
coordinació de les actuacions específiques per a la igualtat de gènere i contra 
la violència masclista que desenvolupen els departaments, tenint en compte la 
naturalesa transversal de les polítiques públiques en aquest àmbit. Amb 
aquesta nova regulació el Govern palesa el seu compromís amb l’objectiu de 
les Nacions Unides d’assolir la igualtat entre dones i homes l’any 2030 i també 
amb l’eradicació de la violència masclista. 

Aquesta modificació de l’estructura i funcionament de la Comissió 
Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes ha estat 
impulsada per l’Institut Català de les Dones (ICD) i inclou l’àmbit de la 
violència masclista. 

La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes 
és l’òrgan del Govern que vetlla per la igualtat efectiva de dones i homes i 
coordina les polítiques i mesures adoptades pels departaments de la 
Generalitat. Les seves funcions són establir criteris i pautes d’actuació, 
proposar les prioritats del Govern i impulsar i coordinar els plans i programes 
que tenen impacte en l’equitat de gènere i contra la violència masclista. A 
més, aprovarà un informe anual d'execució de la transversalitat de la 
perspectiva de gènere a l'Administració de la Generalitat.  
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La Comissió està presidida per la consellera de la Presidència i la presidenta 
de l’ICD n’és vicepresidenta. Compta amb un alt càrrec per departament i a 
més en formen part la Secretaria General de l’Esport i les direccions generals 
de Comunicació del Govern, de la Policia, de Joventut i d’Atenció  a la Infància 
i l’Adolescència, de Famílies, així com el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya.    

El Govern dota la Comissió Interdepartamental d’una Comissió Tècnica,  
responent al mandat de  la Llei 17/2015, del 21 de 1 juliol, d’igualtat efectiva 
de dones i homes, que donarà el suport tècnic i operatiu necessari per 
treballar transversalment i elaborar propostes, informes i criteris comuns, a 
més de facilitar l’intercanvi d’informació i impulsar la perspectiva de gènere en 
els departaments. En formen part persones professionals de la Generalitat 
expertes en gènere i igualtat i responsables d’aplicar la perspectiva de gènere 
en àmbits concrets. 

Un dels grups permanents de la Comissió Tècnica és el Grup d’Anàlisi dels 
casos d’homicidi per violència masclista, que analitzarà les circumstàncies de 
cada homicidi, coordinarà l’actuació de la Generalitat i estudiarà el 
funcionament dels serveis públics. A més, el Grup d’Anàlisi proposarà millores 
a la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva entre Dones i 
Homes i n’elevarà informes i estudis. En formen part l’ICD, els departaments 
de Justícia, d’Ensenyament i de Salut, la Secretaria d’Igualtat, Migracions 
i  Ciutadania i les direccions generals de la Policia, d’Administració de la 
Seguretat, de Famílies i d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.   
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El Govern col·labora amb el Govern i la Universitat de 
les Illes Balears en l’anàlisi de la situació del català 

 

 El Departament de Cultura va iniciar l’any 2013 un programa de 
col·laboració amb tots els territoris de parla catalana per obtenir 
un coneixement de la situació del català al conjunt del domini 
lingüístic 

 

El Govern ha acordat subscriure un conveni amb el Govern i la Universitat de 
les Illes Balears per col·laborar en l’enquesta sobre els coneixements 
lingüístics, usos i representacions de la població de les Illes amb l’objectiu de 
compartir les dades recollides durant la fase del treball de camp, iniciada l’any 
2014. 
 
L’acord preveu que les institucions implicades participin conjuntament en la 
fase final de tractament i anàlisi de dades i l’elaboració, publicació i difusió 
dels resultats, que seran comparables amb edicions anteriors de la mateixa 
enquesta a les Balears i amb l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població de 
Catalunya de 2013. La Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura vetllarà per aquesta homologació alhora que en 
publicarà els resultats a la “Biblioteca Tècnica de Política Lingüística”. La 
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears 
impulsarà l’explotació de les dades i l’elaboració d’informes de resultats i el 
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, el Servei Lingüístic i 
el Grup de Recerca Sociolingüística de la Universitat de les Illes Balears 
atendran l’organització d’actes públics i col·laboraran en la difusió. 
 
L’acord entre els dos governs i la Universitat dóna continuïtat al que van 
signar amb anterioritat el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i la Universitat de les Illes Balears per a les fases anteriors del 
mateix projecte. 
 
El Departament de Cultura va iniciar l’any 2013 un programa de col·laboració 
amb tots els territoris de parla catalana per obtenir un coneixement de la 
situació del català al conjunt del domini lingüístic. A més de l’acord amb el 
Govern i la Universitat de les Illes Balears, el programa ha permès col·laborar 
amb la Universitat de Perpinyà - Via Domitia per impulsar una enquesta a la 
Catalunya del Nord; amb el Consorci Campus Iberus i el Govern d’Aragó per a 
la Franja, i amb l’Ajuntament de l’Alguer. També s’han obert vies de 
col·laboració que permeten comparar resultats del mateix període amb la 
Generalitat Valenciana i el Govern d’Andorra. Els primers resultats conjunts es 
van donar a conèixer a la Jornada Llengua i Societat als Territoris de Parla 
Catalana celebrada a Barcelona el mes de juliol passat i s’aniran publicant en 
els propers mesos. 
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Altres Acords de Govern 

Autoritzada l’ocupació de béns per permetre la connexió de l’abastament 
d’aigua potable de Vidreres des de l’artèria Costa Brava 

El Govern, a través del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, ha aprovat avui declarar l’ocupació dels béns i drets 
afectats per l’execució del Projecte d’obres de connexió de l’abastament 
d’aigua potable de Vidreres des de l’artèria Costa Brava, actuació que afecta 
també el municipi de Llagostera. El Consell Executiu respon així a la petició 
rebuda per part del Ple de l’Ajuntament de Llagostera del passat 29 de juny, 
de conformitat amb el que estableix l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa 
de desembre de 1954. L’Ajuntament de Llagostera ha acreditat la 
concurrència de circumstàncies que justifiquen el procediment excepcional 
d’ocupació urgent per la necessitat d’efectuar unes obres de connexió de 
l’abastament d’aigua potable de Vidreres, atès que el sistema actual no és 
suficient per cobrir les necessitats de les urbanitzacions del terme municipal. 
Els consistoris de Vidreres i Llagostera van arribar a un acord el passat mes 
de gener per tal de gestionar aquesta actuació que afecta a tots dos municipis. 

Aprovada la subvenció de 500.000 euros a la Federació Catalana de 
Tennis  

El Govern ha autoritzat el Consell Català de l’Esport, adscrit al Departament 
de la Presidència, a destinar 500.000 euros a la Federació Catalana de Tennis 
(FCT) per finançar les activitats extraordinàries desenvolupades per aquesta 
entitat esportiva durant l’any 2015. 

Aquesta partida servirà per ajudar a donar un nou impuls a la pràctica i la 
promoció del tennis a Catalunya, i per refermar l’aposta del Govern per la 
formació d’esportistes. 

Els pilars estratègics de les activitats extraordinàries gestionades per la FCT 
passen per donar suport a l’alt rendiment esportiu a tennistes d’alt nivell de 
Catalunya, entrenaments setmanals dels millor jugadors/es joves de 
Catalunya, ser referent en l’organització d’activitats de promoció per a nens/es 
a partir de 4 anys i potenciar l’àrea de docència per a la implementació de les 
darreres tendències en l’ensenyament i l’entrenament.  

Totes aquestes activitats es duen a terme en tot el territori català, així com en 
els dos centres esportius gestionats per la Federació: el Tennis Vall Hebron i 
el Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Cornellà. Aquest darrer 
centre, a més, és l’únic d’aquestes característiques a Catalunya homologat 
per la Federació Internacional de Tennis. La de tennis és una de les 
federacions catalanes amb més llicències a Catalunya, amb unes 27.000. 
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Destinats 108.900 euros a la coordinació tècnica de la Prospectiva 
Energètica de Catalunya 2050 

El Govern ha aprovat destinar 108.900 euros per a la contractació dels treballs 
de coordinació tècnica per a l’elaboració de la Prospectiva Energètica de 
Catalunya en l’horitzó de l’any 2050 (Proencat 2050). 

La Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 (Proencat 2050) 
contempla els possibles escenaris futurs del sistema energètic català a llarg 
termini. Es tracta d’una iniciativa que s’emmarca en el Pacte Nacional per a la 
Transició Energètica, que estableix els principis i objectius del nou sistema 
energètic català i els eixos estratègics de la nova política energètica. 

Autoritzada la incorporació de l’INCASÒL al consorci de Gallecs 

El Govern ha donat el vistiplau per a la incorporació de l’Institut Català del Sòl 
(INCASÒL) al consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, així 
com per a la modificació dels seus Estatuts. 

Es tracta d’un espai protegit des del 2009, de 698,91 hectàrees de superfície, 
eminentment rural, situat a la comarca del Vallès Oriental. L’INCASÒL és el 
propietari dels terrenys, mentre que la gestió i manteniment és a càrrec del 
consorci de Gallecs. 

Fins ara, el consorci, que n’és l’òrgan gestor, estava format per la Generalitat 
de Catalunya, a través dels departaments de Territori i Sostenibilitat i 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i els ajuntaments de Mollet del 
Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del 
Vallès, Lliçà de Vall,  i Montcada i Reixac. 

Així, la incorporació de l’INCASÒL ha fet necessària la modificació del text 
estatutari del consorci per adaptar-lo a la nova realitat en compliment de la 
normativa vigent. Concretament, es modifiquen 19 articles i entre les 
modificacions dels estatuts aprovades pel Govern hi ha la introducció del vot 
ponderat i algunes altres novetats organitzatives que permetran un 
funcionament més àgil dels òrgans de govern del consorci, així com 
l’actualització dels noms dels departaments de la Generalitat, i d’algunes 
referències legislatives. 

Renovada la participació de la Generalitat  en la Plataforma Live 

El Govern ha aprovat la renovació de la participació de la Generalitat en la 
plataforma público-privada denominada “Logística per a la implementació del 
vehicle elèctric-LIVE”. L’objectiu d’aquesta plataforma és fomentar la mobilitat 
sostenible, essencialment dels vehicles elèctrics i de gas natural, per 
desenvolupar projectes, polítiques estratègiques, nous models de negoci i 
crear una xarxa de coneixement sobre la mobilitat sostenible. 
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La Generalitat hi destina més de 48.000 euros en dos anys a través de 
l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’Agència per a la Competitivitat de 
l’Empresa (ACCIÓ), i del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

La plataforma s’ha marcat per als dos anys vinents popularitzar i promoure el 
vehicle elèctric, fomentar plans de mobilitat elèctrica per a municipis i 
incentivar l’ús d’energies alternatives en la flota pública, entre d’altres.  

 


