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El Projecte de pressupostos per a l‟any 2017 
incrementa la despesa social en 1.170 milions d‟euros 
 

 Les polítiques vinculades a l‟estat del benestar concentren el 77% 
de l‟augment total dels recursos dels departaments  
 

 La despesa creix gràcies a la millor recaptació derivada de la 
recuperació econòmica, a les noves figures fiscals i a la reducció 
dels interessos 
 

 Per primer cop en molts anys, el pes del deute públic sobre el PIB 
disminueix respecte de l‟exercici precedent, i passa del 35,8% 
(2016) al 35,4% (2017) 
 

 Es creen els „pressupostos interactius‟, una nova eina de difusió 
dels comptes públics 
 

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per 
a l’any 2017. El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
Oriol Junqueras, s’ha traslladat després al Parlament de Catalunya per lliurar 
els comptes a la presidenta de la Cambra i presentar-los als grups 
parlamentaris. 
 
Prioritat absoluta per a les polítiques socials 
 
Els pressupostos del 2017 consoliden les polítiques vinculades a l’estat del 
benestar i reforcen les eines de cohesió social, amb un increment d’aquestes 
partides de 1.169,8 M€ respecte dels comptes del 2015, els darrers aprovats. 
Així, el 77% de l’augment de la despesa departamental previst per al 2017 
(1.521,1 M€ en total), es destina als departaments de Salut (+408,4 M€), 
Ensenyament (+338,6 M€) i Treball, Afers Socials i Famílies (+193,8 M€), així 
com als àmbits d’Universitats (+46,5 M€), Habitatge (+29 M€) i Transport 
públic (+153,6M€). En conjunt, la despesa social representa el 74,7% de la 
despesa no financera no finalista pressupostada pel a l’any vinent. 
 
Pel que fa a actuacions concretes, al pressupost de Salut destaquen els prop 
de 128 M€ de més que es destinaran a cobrir l’augment de receptes i els nous 
medicaments aprovats, 35 M€ addicionals per reduir les llistes d’espera i 99 
M€ més per millorar el model d’atenció a les persones amb problemes de salut 
mental. A l’àmbit de l’Educació, hi haurà un increment de dotacions 
pressupostàries de 3.599 docents, 12 M€ més per a beques menjador i un 
27% més de recursos per a les unitats d’escolarització compartida. Finalment, 
en matèria de Benestar, la Renda Mínima d’Inserció creixerà en 70 M€, es 
destinaran 42 M€ més a potenciar els serveis d’atenció domiciliària i es 
millorarà l’atenció a la dependència amb 67 M€ addicionals. 
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Recuperació dels ingressos 
 
L’increment de la despesa departamental en el Projecte de pressupostos del 
2017 —que passa dels 21.090 M€ del 2015 als 22.611 M€ actuals— ha estat 
possible gràcies a la millora de la recaptació tributària i a la reducció dels 
interessos del deute, que ha permès vehicular l’estalvi cap als departaments.  
 
Els recursos procedents del model de finançament (bestreta i liquidació) 
augmenten prop d’un 18% respecte del 2015. L’import de la bestreta del 2017 
és una estimació pròpia del departament d’Economia basada en l’evolució del 
PIB, ja que la dada comunicada pel ministeri d’Hisenda s’havia calculat a partir 
de la pròrroga dels pressupostos de l’Estat per al 2016, sense tenir en compte 
el creixement econòmic del proper exercici. 
 
La recaptació dels ingressos propis i cedits creix un 28% i aporta 784,5 M€ 
més que el pressupost 2015. Una part important d’aquest increment respon a 
la millora econòmica i, també, a inclusió de noves figures tributàries — l’impost 
sobre begudes amb excés de sucre i impost sobre el risc mediambiental de la 
producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements tòxics— i a 
les modificacions de tributs ja existents. 
 
Sostenibilitat financera 
 
El repunt dels ingressos, sumat a l’esforç sostingut per reduir el dèficit, ha 
permès contenir gradualment l’augment del deute de la Generalitat. Així, l’any 
2017 es preveu que el deute públic creixi a un ritme de l’1,6%, molt per sota 
de l’increment del PIB (2,7%). A més, per primer cop en molts anys, el pes del 
deute sobre el PIB disminueix respecte de l’exercici precedent, passant del 
35,8% (2016) al 35,4% (2017), quatre dècimes menys. Aquesta millora de les 
finances de la Generalitat també es reflecteix en l’evolució del període mig de 
pagament a proveïdors, que s’ha reduït a menys de la meitat des de 
novembre del 2015, el moment en què les tensions de tresoreria van ser més 
intenses. 
 
Els comptes del 2017 s’han elaborat amb un objectiu de dèficit del 0,5%, que 
és l’aprovat al darrer Consejo de Política Fiscal i Financiera (abril 2016) i el 
que es va incloure a l’actualització del Programa d’Estabilitat 2016-19 que 
l’Estat va remetre a les autoritats europees. La reducció de l’objectiu de dèficit 
del 0,7% (2016) al 0,5% (2017) implica que la Generalitat disposi de 344,7 M€ 
menys per efectuar despesa. 
 
Impuls al creixement econòmic 
 
El suport a l’economia productiva és una de les prioritats dels pressupostos 
del 2017. Els comptes de l’any vinent preveuen, entre altres actuacions, el 
desplegament del Pacte Nacional per a la Indústria, la modernització 
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d’infraestructures agràries i pesqueres, la millora de la competitivitat del sector 
turístic i l’impuls a la creació cultural. Entre les partides concretes, destaca 
l’increment de 21 M€ en el pressupost d’ACCIÓ, els 98,6 M€ addicionals 
destinats a programes d’ocupabilitat i els 12 M€ més per al foment de la 
recerca. A més, l’Institut Català de Finances comptarà amb 660 M€ per 
injectar crèdit al sector empresarial a través de préstecs, avals i inversions de 
capital risc. 
 
El nivell d’inversió pública es va recuperant i assoleix el seu màxim valor 
d’ençà el 2013, tot i que encara se situa molt per sota del nivell desitjat. 
Destaca l’augment de les inversions en salut (+31,6 M€ per a actuacions en 
hospitals públics), en habitatge (+20,4 M€ per a la compra d’habitatge amb 
usos socials i altres actuacions urbanes), en cicle de l’aigua (+20 M€), en 
telecomunicacions (+16 M€) i en infraestructures logístiques (+5 M€). 
 
Desenvolupament de la Hisenda catalana 
 
Els comptes del 2017 suposen un nou impuls per a l’Agència Tributària de 
Catalunya (ATC), que augmentarà el seu pressupost en 57,4 M€ i incorporarà 
459 dotacions de personal, fins arribar a les 903. Aquest increment de 
recursos permetrà a l’agència assumir plenament les competències que li 
atorga l’Estatut en matèria fiscal (recaptació executiva i gestió directa de tots 
els tributs cedits) i reforçar la seva presència al territori amb 19 oficines 
pròpies i 11 punts de servei compartits amb altres administracions. 
 
Els „pressupostos interactius‟, una nova eina per conèixer millor els 
comptes públics 
 
El portal dels pressupostos de la Generalitat incorpora aquest any una nova 
eina de difusió que inclou gràfics navegables i formats interactius, amb 
l’objectiu que les dades dels comptes públics siguin més transparents i 
accessibles. Amb un clic, els ciutadans podran conèixer els principals 
programes pressupostaris de la Generalitat, saber amb quines dotacions de 
personal compta cada àrea de despesa, consultar el pressupost de les entitats 
públiques o seguir l’evolució de les principals variables macroeconòmiques 
incloses al pressupost.  
 
Link als pressupostos interactius:  
http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2017/04_dades_interactives.htm 

  

http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2017/04_dades_interactives.htm
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El Govern aprova el Projecte de llei de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
per al 2017 
 

 Inclou un conjunt de propostes fiscals que suposaran un 
ingressos addicionals de 180,3 M d‟euros anuals 
 

 Es crea l‟Impost sobre begudes ensucrades envasades que, 
seguint les recomanacions de l‟OMS, vol incentivar un canvi 
d‟hàbits 

 

El Govern ha donat llum verda al Projecte de llei de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el 
risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió 
d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de 
l’impost sobre grans establiments comercials i de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics, també conegut com a ―llei d’acompanyament‖ dels 
pressupostos de la Generalitat 2017. El text recull mesures de naturalesa 
tributària – impostos i taxes -, però també d’altres que afecten l’àmbit 
administratiu i de funcionament de l’Administració i el règim jurídic de les 
finances públiques. La principal novetat del projecte d’enguany és un paquet 
de mesures fiscals –amb la creació de noves figures tributàries o la 
reformulació d’altres ja existents- que suposaran uns ingressos addicionals de 
180,3 milions d’euros anuals.  
 
La voluntat del Govern català és fer guanyar progressivitat i equitat al sistema 
fiscal i, al mateix temps, desenvolupar-ne la funcionalitat extra fiscal. Això vol 
dir, gravar les externalitats negatives que generen sobre la salut i el 
mediambient certs sectors com les centrals nuclears, el turisme o les begudes 
ensucrades. Aquestes noves figures tributàries segueixen la línia del conjunt 
d’iniciatives aprovades pel Govern català durant la passada legislatura per 
mantenir els nivells de despesa global i que van significar uns ingressos de 
1.000 milions d’euros addicionals.  
 
Tributs propis 
 
En l’àmbit dels tributs propis, destaca la creació de l’Impost sobre les begudes 
ensucrades envasades, que té com a principal finalitat incentivar un canvi en 
el hàbits de consum, tal com recomana l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS). Així mateix, es reformulen alguns dels impostos anul·lats pel TC –
l’Impost sobre la producció d’electricitat d’origen nuclear- o aquells que han 
estat qüestionats per altres institucions, com l’Impost sobre els grans 
establiments comercials. Finalment, s’introdueixen canvis en la legislació 
d’altres ja existents amb l’objectiu de millorar-ne la gestió – Impost sobre 
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estades en establiments turístics i l’Impost sobre els habitatges buits- i per 
lluitar contra el frau i l’elusió fiscal.  
 

1. Impost sobre les begudes ensucrades envasades: grava les 
begudes ensucrades que generen problemes d’obesitats i diabetis, com 
ara refrescos, sodes, sucs de fruita, begudes esportives, de te i cafè, 
amb edulcorants calòrics afegits, energètics, o llets endolcides o 
alternatives a la llet. El contribuent serà la persona física o jurídica que 
subministra la beguda, i s’estableix un règim de repercussió obligatòria 
del tribut al consumidor final. El tipus serà de 0,08 euros per litre per a 
begudes amb 5 o 8 grams de sucre per 100 ml; i de 0,12 euros per litre, 
per a aquelles que en continguin més de 8 grams per 100 ml. L’impost 
entraria en vigor l’1 d’abril, amb una previsió de recaptació anual de 
41,3 milions d’euros. 
 

2. Impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i 
transport, custòdia i emissió d‟elements radiotòxics: l’objectiu és 
crear una nova figura impositiva de caràcter extra fiscal. Gravarà el risc 
local mediambiental i sobre les persones que comporta la realització 
d’un seguit d’activitats relacionades amb elements radiotòxics generats 
en reaccions termonuclears per la producció, manipulació i transport, 
custòdia transitòria i dispersió rutinària o accidental. El contribuent 
seran les persones físiques o jurídiques que realitzen aquestes 
activitats. La base imposable està constituïda pel nombre de 
desintegracions nuclears produïdes (nombre de Becquerels emesos). 
La Llei també preveu la creació d’un Fons que es nodrirà amb un 20% 
dels recursos recaptats, que es destinarà a la reactivació econòmica de 
les zones afectades, la prevenció i moderació dels riscos, el 
manteniment i renovació dels sistemes de control i mesurament dels 
nivells d’elements radiotòxics en el territori. La previsió de recaptació és 
de 60 milions d’euros anuals.  
 

3. Impost sobre els grans establiments comercials:  Es redissenya 
aquest tribut amb la voluntat d’adaptar-lo a les recomanacions de la UE 
i convertir-lo en estrictament ambiental. En aquest sentit, gravarà les 
externalitats negatives en el medi ambient que provoca l’accés a les 
grans superfícies (la pol·lució). Per aquest motiu la base imposable 
passa a ser el nombre de vehicles privats que accedeixen  aquests 
establiments. A més s’amplien els supòsits de subjecció de l’impost: 
s’incorporen el grans establiments comercials col·lectius; i les grans 
superfícies de venda igual o superior a 1.300m2 que estiguin situats 
fora de la trama urbana. A més, s’eliminen determinats beneficis fiscals 
als comerços especialitzats i es deixen exempts els mercats 
municipals. El tipus impositiu serà de 0,18 euros per vehicle i es preveu 
una recaptació de 17,3 milions d’euros anuals.  
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4. Impost sobre les estades en establiments turístics: s’actualitza per 
donar resposta als canvis que s’han produït durant els darrers anys en 
el sector turístic, millorar-ne la gestió i situar-lo en la línia del que ja 
tenen les principals ciutats del món. En aquest sentit, s’amplia el 
concepte de fet imposable, en incorporar noves modalitats 
d’allotjament; i es regulen determinats aspectes referits al control i la 
recaptació del tribut. Les dues principals novetats són: es modifiquen 
les tarifes que afecten els habitatges turístics (2,25 euros per nit a la 
ciutat de Barcelona i 0,9 a la resta de Catalunya) i s’incorporen els 
creuristes que estiguin amarrats a port per un període de temps inferior 
a les 12 hores (0,65 euros). També es crea la figura de ―l’assistent en la 
recaptació‖ per a aquelles empreses o operadors de plataformes 
tecnològiques que fan d’intermediaris entre  el titular de l’establiment i 
el turista. Finalment, s’introdueixen nous supòsits d’exempció per casos 
de força major o per motius de salut que s’acabaran de definir en el 
reglament, a més d’establir-se un règim d’infraccions i sancions 
específic per a aquest impost  que fins ara es regia per la Llei General 
Tributària. Les sancions podran anar des dels 300 als 2.000 euros. Les 
modificacions entrarien en vigor el proper 1 d’abril, amb un increment 
estimat de recaptació de 7,6 milions anuals.  
 

5. Impost sobre els habitatges buits: s’introdueixen modificacions amb 
la voluntat de millorar-ne la gestió. La principal novetat és que s’aplica 
un mínim exempt de 350m2. D’aquesta manera queden fora de 
l’obligació de liquidar l’impost persones jurídiques que no són grans 
tenidores d’habitatges, perquè no afecten la funció social del tribut. El 
nombre de contribuents passarà de 195 a 60. Es preveu una pèrdua en 
la recaptació de 337.417 euros anuals, d’un total estimat de 10,9 
milions anuals.  

 
Tributs cedits 
 
En l’àmbit dels impostos cedits, s’introdueixen modificacions en algunes de les 
deduccions vigents en l’IRPF; i en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials 
Oneroses (TPO) i Actes Jurídics Documentats (AJD), per millorar-ne la 
progressivitat i homogeneïtzar els tipus impositius, alhora que s’introdueixen 
noves bonificacions. Finalment, s’actualitzen les tarifes de l’impost sobre el joc 
que afecten les màquines del tipus B i C.  
 
1. IRPF: s’actualitza l’impost per fer més progressives les deduccions 

autonòmiques. Novetats: 

 Se suprimeix la deducció per inversió en accions d’entitats que cotitzen 
al MAB.  

 Es modifiquen els requisits per gaudir del percentatge incrementat del 
9% de deducció per inversió en habitatge habitual (establert per a la 
compra realitzada abans del 30 de juliol del 2011: els contribuents 
previstos per la norma (aquells que han estat a l’atur durant 183 dies o 
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més durant un any; tenen un grau de discapacitat igual o superior al 
65%; o almenys 1 fill en la unitat familiar) el podran continuar gaudint 
sempre que no superin el topall de 30.000 euros de base imposable en 
IRPF (ara només previst per als contribuents de fins a 32 anys). De 
sobrepassar aquest llindar, passaran a aplicar-se el 7,5%.  

 S’amplia la deducció per donatius a entitats de foment de la llengua 
aranesa i occitana. 

 S’amplia la deducció per als donatius que es facin a favor dels instituts 
universitaris i altres centres de recerca integrats a les universitats 
catalanes.  

 
2. TPO: s’estableix un tipus únic del 5% en TPO per a totes les 

transmissions de béns mobles (fins ara fixat en el 4%) i no només per als 
vehicles. Pel que fa als pisos de segona mà s’aprova una tarifa 
progressiva a partir d’1 milió d’euros (el 10% per als primers 1.000.000 
euros; i de l’11% per a aquells que superin aquest valor). També es 
bonifica en un 99% els arrendaments d’habitatges del parc públic destinat 
a lloguer social. 

 
Taxes 
 

Es creen quatre noves taxes relacionades amb el sector mediambiental 
i ramader: per l’accés a les infraestructures de sanejament d’aigües en 
alta; dues relacionades amb el servei de tramitació de l’autorització 
d’emissions i sobre la notificació d’aquestes emissions que afecten la 
qualitat de l’aire i la protecció de l’atmosfera; i per la tramitació dels 
Plans de Gestió de dejeccions ramaderes. Amb aquestes tres noves 
figures impositives el Govern preveu recaptar més de 2,1 milions 
d’euros.  

 
Mesures administratives 
 
Pel que fa al capítol de mesures administratives, la llei incorpora diverses 
mesures que giren a l’entorn de tres grans eixos: un major control econòmico-
financer del sector públic, millores en matèria de contractació pública, i 
continuar amb l’esforç de racionalització i reestructuració del sector públic. Les 
més destacades són les següents: 

 Mesures contra la pobresa energètica: Es modifica la Llei 9/2004, de 
creació de l’Agència Catalana de Consum, amb l’objectiu que els 
ingressos derivats de l’import de les sancions que paguin les empreses 
subministradores d’energia (electricitat, gas i aigua) es destinaran a 
millorar les condicions de les persones que es trobin en situació 
econòmica precària i no puguin fer front al pagament d’aquests serveis 

 Es crea el Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya: l’objectiu 
és promoure la transparència i col·laborar en la lluita contra el frau en 
matèria de subvencions i ajuts que concedeix tant la Generalitat com 
els ens locals. La Intervenció General de la Generalitat serà l’òrgan 
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responsable de la gestió del Registre. La informació es podrà consultar 
a través del Portal de Transparència.  

 Es modifica la Llei de la Sindicatura de Comptes: d’acord amb el 
projecte de llei, aquest ens també podrà actuar d’ofici i investigar 
denúncies anònimes sobre possibles indicis de malversació o mala 
gestió de fons públics, prèviament comunicats pels ciutadans. També 
se li dóna més poder en poder fiscalitzar l’activitat de la Generalitat i de 
les seves empreses públiques amb un pressupost inferior als 150 
milions d’euros . 

 Es crea l‟Agència de Seguretat Ferroviària que serà l’òrgan 
encarregat d’aplicar la normativa vigent en aquesta matèria. Adscrita al 
departament de Territori i Sostenibilitat, el nou ens podrà emetre 
certificats i sancions als operadors d’aquests serveis.  

 ATLL. D’acord amb la Disposició addicional quinzena, en el supòsit que 
el Tribunal Suprem confirmi la sentència dictada pel TSJC que declara 
la nul·litat de l’adjudicació del contracte de gestió del servei 
d’abastament en alta Ter-Llobregat, el Govern presentarà al Parlament 
―la voluntat de recuperar-ne la gestió directa‖.   

 En les disposicions derogatòries, es deroga la Llei 6/2012, del 17 de 
maig, d‟estabilitat pressupostària, que preveia arribar a l’objectiu de 
dèficit estructural al 0,14%, l’any 2018.  

 Concert de noves línies: per al curs escolar 2017-2018 no es 
concertaran noves línies en centres ordinaris de titularitat privada.   
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El Govern crea dos grups de treball per elaborar una 
proposta de bo social i l‟estratègia de prevenció i 
abordatge integral de la pobresa energètica 
 

 Un dels grups de treball estarà encarregat de fer una proposta de 
bo social de manera consensuada amb les entitats i es traslladarà 
immediatament al govern de l‟Estat, que és qui té competències en 
matèria tarifària en l‟àmbit de l‟energia 
 

 D‟aquesta manera, es formalitza la iniciativa que el Departament 
d‟Empresa i Coneixement va traslladar la setmana passada a la 
Taula d‟Entitats del Tercer Sector i a l‟Aliança contra la Pobresa 
Energètica 
 

 Un segon grup adscrit al Departament de Treball Afers Socials i 
Famílies, elaborarà el document que ha de fixar una estratègia per 
prevenir, detectar i abordar integralment la pobresa energètica 
 

El Govern ha acordat la creació de dos grups de treball, un dels quals 
elaborarà una proposta de bo social en l’àmbit de l’energia, i l’altre serà 
l’encarregat de fixar una estratègia per prevenir, detectar i abordar 
integralment la pobresa energètica. Aquesta mesura intensifica la lluita contra 
la pobresa energètica que s’està duent a terme des de la Generalitat. 
 
L’objectiu del grup de treball encarregat d’elaborar la proposta de bo social és 
aconseguir el consens de les entitats i traslladar-la immediatament al govern 
de l’Estat, que és qui té competències en matèria tarifària en l’àmbit de 
l’energia. 
 
Aquest grup de treball haurà de configurar un marc legal que abordi 
integralment la pobresa energètica i que estableixi mecanismes de protecció 
de les persones vulnerables, i al mateix temps clarificar el sistema de 
finançament per part de les operadores del mercat energètic. En l’actualitat, el 
Tribunal Suprem ha declarat inaplicable el règim de finançament del bo social 
dissenyat pel govern central, un model que no ha donat resposta a les 
necessitats de les persones vulnerables a l’hora de garantir el 
subministrament energètic i que tampoc compleix amb algunes de les 
exigències comunitàries, com ara la definició de client vulnerable. 
 
El grup de treball comptarà amb dos representants del Departament 
d’Empresa i Coneixement; dos representants del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies; dos representants de les entitats de la taula 
d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica; dos 
representants d’entitats de la Taula del Tercer Sector; un representant de 
l’Associació Catalana de Municipis; un representant de la Federació de 
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Municipis de Catalunya i un representant del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya.  
 
D’aquesta manera es formalitza la iniciativa que el Govern va traslladar la 
setmana passada a la Taula d’Entitats del Tercer Sector i a l’Aliança contra la 
Pobresa Energètica, a les quals va convidar a participar-hi.  
 
Aquesta iniciativa és un pas més en la política de la Generalitat contra la 
pobresa energètica, que ha estat pionera a l’Estat i que ha constat de diferents 
mesures.  
 
Fruit d’aquesta política, que ha definit un marc de protecció de les persones 
en situació de vulnerabilitat davant la interrupció dels subministraments 
bàsics, des de l’any 2013 a Catalunya s’han evitat 38.777 interrupcions de 
subministraments a llars vulnerables, entre els anys 2015 i 2016 s’hauran 
destinat 10 milions d’euros a mecanismes d’ajut per cancel·lar deutes de 
serveis bàsics en llars en situació de vulnerabilitat, s’han rebut 198 denúncies 
contra empreses subministradores per incomplir la normativa vigent, s’han 
imposat 25 sancions a les empreses per aquest motiu, i s’han signat 20 
convenis amb distribuïdores d’aigua perquè habilitin mecanismes d’ajut a les 
llars vulnerables.  
 
Grup de treball de prevenció i abordatge integral de la pobresa 
energètica 
 
Un segon grup de treball haurà d’elaborar un document que fixarà l’estratègia 
de prevenció, detecció i abordatge integral de la pobresa energètica abans de 
finalitzar el proper mes de gener.  
 
Aquest grup de treball estarà format per 17 persones: dues persones en 
representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; dues 
persones en representació del Departament d’Empresa i Coneixement; dues 
persones en representació de les entitats socials presents a la Taula 
d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que treballin en 
l’àmbit de la pobresa energètica; dues persones en representació d’entitats de 
la Taula del Tercer Sector; tres representants de les empreses 
subministradores d’energia; una persona en representació de l’Associació 
Catalana de Municipis; una persona en representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya; un representant de la Diputació de Barcelona; un 
representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; un representant del 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i un representant del Col·legi 
d’Educadores i Educadors socials de Catalunya. 
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El Govern prorroga el Programa de suport a l‟Acollida 
de les Persones Refugiades  
 

 L‟objectiu és implementar i executar les actuacions que 
s‟impulsen des del Comitè per a l‟Acollida de les Persones 
Refugiades adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies  

 
El Govern ha prorrogat el Programa de  suport a l’Acollida de les Persones 
Refugiades fins al 30 de novembre de 2018 amb les mateixes condicions 
previstes a l’acord de govern de creació de novembre de 2015. Aquest 
instrument té com a objectiu implementar i executar les actuacions que 
s’impulsen des del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades adscrit 
al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  
 
El Consell Executiu considera que per promoure els drets de les persones 
refugiades i protegir les que es troben a Catalunya cal mantenir l’estructura 
professional i institucional del Comitè per a l’Acollida de les Persones 
Refugiades, per tal que operi sobre la sensibilització a la població catalana i 
sobre els aspectes fonamentals en el procés d’integració.  
 
Assolits els objectius del seu primer any en funcionament i als efectes de 
consolidar i desplegar les actuacions del Comitè, es prorroga el Programa per 
als propers 24 mesos per garantir, especialment, els serveis de primera 
acollida especialitzada per a persones refugiades; el seguiment, inspecció i 
manteniment del banc de recursos (habitatge, acompanyament, voluntariat); 
l’actualització i manteniment del web http://refugee.gencat.cat; la formació en 
la matèria als professionals de l’Administració local; els programes d’inserció 
laboral (PRT); la coordinació amb el Departament de Salut per atendre 
necessitats específiques de les persones refugiades; i les relacions amb 
l’Administració de l’Estat. 
 
El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades creat el setembre de 
2015 és l’òrgan d’assessorament, participació i coordinació de les 
administracions públiques catalanes i de les entitats i organitzacions socials 
que actuen en l’àmbit de l’acollida de les persones demandants de protecció 
internacional o refugiades a Catalunya.  
 
Respon, més recentment, al Ple del Parlament que el passat 5 de maig de 
2016 va aprovar una moció sobre les persones refugiades on s’insta el Govern 
a dur a terme les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients, 
per a contribuir d’una manera solidària en el territori de Catalunya a la 
reubicació efectiva de les persones sol·licitants d’asil o de refugi a l’Estat 
espanyol. 
  

http://refugee.gencat.cat/
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El Govern aprova el Pla de seguretat alimentària de 
Catalunya 2017-2021 
 

 El Pla té per objectiu mantenir l‟alt nivell de seguretat alimentària 
en totes les etapes de la cadena alimentària i convertir-se en un 
instrument de suport per a la projecció internacional dels 
productes agroalimentaris de Catalunya 
 

 El document l‟han elaborat conjuntament administracions, entre 
les quals els departaments de Salut; d‟Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació; d‟Empresa i Coneixement; i de Territori i 
Sostenibilitat; institucions, societats científiques, professionals i 
societat civil 
 

 El sector agroalimentari és el primer sector manufacturer de 
Catalunya i el tercer en exportacions, i suposa al voltant del 4% del 
PIB 

 
El Govern ha aprovat el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021, 
que té per objectiu mantenir l’alt nivell de seguretat alimentària en totes les 
etapes de la cadena alimentària, des de la producció fins al consum. 
 
El Pla defineix les diferents accions públiques que s’ha de dur a terme en 
aquesta matèria i ha de permetre mantenir un sistema de seguretat 
alimentària integrat, modern i eficaç, oferir a la ciutadania les garanties 
necessàries en matèria de seguretat alimentària, i convertir-se també en un 
instrument de suport per a la projecció internacional dels productes 
agroalimentaris de Catalunya. 
 
La política de seguretat alimentària és una responsabilitat compartida per 
diferents departaments de l’Administració (Departament de Salut; 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; d’Empresa i Coneixement; i de 
Territori i Sostenibilitat), per l’Administració local, per societats científiques, per 
professionals relacionats amb la seguretat alimentària i també per la societat 
civil. El Pla, per tant, vincula totes les administracions competents perquè 
actuïn de manera coordinada basant-se en objectius comuns i compartits. Es 
tracta d’un document que té una vigència de 5 anys i del qual aquesta és la 
tercera edició.  
 
A banda de la seva importància en salut pública, destaca el pes del sector 
agroalimentari a Catalunya, que representa al voltant del 4% del producte 
interior brut (PIB). De fet, el sector agroalimentari és el primer sector 
manufacturer de Catalunya (el 19,77% de la indústria catalana per davant de 
la indústria química i automobilística); és també el segon clúster 
agroalimentari d’Europa per darrere de la Llombardia, segons l’Observatori de 
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Clústers d’Europa, i és el tercer exportador de Catalunya (exporta el 14,4% del 
valor total d’exportacions catalanes a l’exterior).  
 
El Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021 estableix un conjunt 
d’objectius en àmbits diferents: la innocuïtat dels aliments; la sanitat, la nutrició 
i el benestar dels animals; la sanitat vegetal; els productes zoosanitaris i 
fitosanitaris; la contaminació ambiental si afecta directament la seguretat 
alimentària, així com el conjunt de serveis, programes i actuacions que s’han 
de desenvolupar, i els mecanismes d’avaluació i seguiment que s’han de dur a 
terme. 
 
12 objectius estratègics i 111 línies d‟intervenció 
 
A diferència dels dos plans anteriors, el nou document inclou no només 
objectius estratègics –que permeten entendre la política de seguretat 
alimentària en la seva globalitat– sinó també objectius específics que suposen 
més concreció a l’hora d’assolir els propòsits fixats. Així, el document estableix 
12 objectius estratègics, 66 d’específics i 111 línies d’intervenció que 
s’emmarquen en 5 àmbits: 
 

 Avaluació de riscos: disposar del millor coneixement científic. 

 Gestió de riscos per a la salut: minimitzar riscos, d’acord amb els 
principis de priorització, prevenció i resposta ràpida, i protegir els 
interessos de la ciutadania. 

 Gestió de qüestions relacionades: aconseguir que la cadena 
alimentària s’ajusti a les expectatives legítimes de la ciutadania. 

 Comunicació de riscos: construir xarxes de comunicació i de treball 
conjunt, així com aconseguir un nivell elevat de coneixement i 
confiança. 

 Qualitat dels serveis públics: oferir serveis eficients i de qualitat. 
 
D’altra banda, les finalitats principals del Pla són:  
 

 Prevenció de les malalties de transmissió alimentària. 

 Minimització de l’exposició de les persones als agents capaços de 
causar malalties per via alimentària. 

 Manteniment d’un nivell elevat de confiança en el sistema català de 
seguretat alimentària tant per part de la ciutadania de Catalunya com 
d’altres països. 

 Manteniment d’un nivell elevat de protecció dels interessos de la 
ciutadania. 

 Manteniment d’un nivell elevat de lleialtat de les transaccions 
comercials alimentàries. 

 
El primer pla de seguretat alimentària es va impulsar l’any 2007. Deu anys 
després, l’avaluació dels resultats mostra un nivell elevat d’èxit amb un alt 
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assoliment d’objectius i d’implementació de les intervencions previstes que se 
situa al voltant del 90%. 
 
Les dades de la vigilància i el control de la producció d’aliments a Catalunya 
indiquen que disposem d’un nivell molt elevat de seguretat, tanmateix cada 
vegada que sorgeix una nova situació o indici de l’existència d’un risc es 
posen en marxa les mesures necessàries d’investigació i mitigació. Les alertes 
i crisis dels darrers anys han tingut com a conseqüència una millora 
significativa dels sistemes de gestió de la seguretat alimentària de Catalunya i 
a tot Europa, fruit d’una major experiència i coneixement. 
 
Aquesta experiència adquirida en les etapes anteriors mostra que la política 
de seguretat alimentària a Catalunya és una política consolidada, que ha de 
continuar treballant en els àmbits d’intervenció previstos en la millora de 
l’eficàcia i l’eficiència. 
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El Govern modifica el decret de reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 

 Els canvis permeten detallar determinades funcions i suprimir-ne 
d‟altres en relació amb determinades unitats administratives 
 

El Govern ha acordat la modificació del decret de reordenació del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aprovat el passat mes 
d’agost. Amb els canvis es vol detallar algunes funcions i suprimir-ne d’altres 
en relació amb determinades unitats administratives. D’entre els canvis més 
significatius destaca el relatiu a la Direcció General de Famílies. El decret 
aprovat a l’agost no detallava les seves funcions en els mateixos termes que 
la resta de direccions generals, aspecte que s’ha corregit ara. 
 
En aquest sentit, les funcions assignades a la Direcció General de Famílies 
són les següents: 
 

 a) Impulsar els plans i els programes per aplicar i desplegar les 
polítiques de famílies del Departament. 

 b) Elaborar les directrius, programar i avaluar les actuacions en matèria 
de suport a les famílies. 

 c) Vetllar per la realització de les iniciatives del Govern destinades a 
donar suport i protecció a les famílies i, consegüentment, per l’actuació 
coordinada dels diferents departaments de la Generalitat i les entitats 
vinculades en l’àmbit familiar. 

 d) Impulsar i coordinar el Pla integral de suport a les famílies i fer-ne el 
seguiment. 

 e) Impulsar i coordinar actuacions de suport a les famílies i programes 
de suport a la criança i d’orientació a les famílies des d’una orientació 
integral i preventiva. 

 f) Promoure l’associacionisme de suport a l’àmbit familiar i el suport a 
les entitats creades amb aquesta finalitat. 

 g) Col·laborar amb l’Administració local per tal de garantir i fomentar 
l’actuació coordinada i eficaç en matèria de protecció i suport a les 
famílies. 

 h) Impulsar, coordinar i fer el seguiment dels programes específics i del 
Pla interdepartamental de la Gent Gran Activa. 

 i) Programar, prestar i gestionar les polítiques del Departament en 
matèria de violència masclista. 

 j) Donar suport tècnic als òrgans col·legiats adscrits a aquesta Direcció 
General. 

 k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin. 
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El Govern destina 800.000 euros a donar suport a 
l‟esport federat de Catalunya 
 

 L‟objectiu de l‟ajut és promoure la competició de les federacions 
esportives, millorar la UFEC i les entitats que en formen part, i 
promoure el reconeixement internacional de l‟esport català  

 
El Govern ha aprovat destinar 800.000 euros a la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya (UFEC), mitjançant el Consell Català de l’Esport, per 
potenciar la gestió de les federacions esportives de Catalunya, divulgar 
l’esport català en els mitjans de comunicació i promoure internacionalment 
l’esport federat català.  
 
Quant al suport a la gestió de les federacions, els ajuts serveixen per 
assessorar gratuïtament, mitjançant les Oficines d’atenció als clubs esportius, 
les entitats en aspectes tècnics de gestió i organització (legal, financer, 
tecnològic i de comunicació). 
 
El suport del Govern també persegueix la normalització lingüística de la 
llengua catalana en els usos propis de les organitzacions esportives catalanes 
i en la pràctica esportiva dels seus membres, la millora de la presència de 
l’esport català en els mitjans de comunicació –tant en els diaris esportius, com 
en el web i el canal televisiu de la UFEC-, i la sensibilització dels valors i 
actituds favorables al joc net, a la igualtat de gènere i al bon comportament 
social a l’entorn de l’esport federat per ajudar a eradicar la violència en 
l’esport.  
 
El tercer àmbit objecte de la subvenció és la promoció nacional i internacional 
de l’esport federat català, promovent, per una banda, la presència 
internacional de les seleccions i organitzacions esportives catalanes, i per 
l’altra, la captació d’esdeveniments esportius d’abast internacional a 
Catalunya. Algunes de les actuacions en aquest àmbit són el calendari 
internacional d’esdeveniments esportius a Catalunya, el subministrament del 
vestuari esportiu de les seleccions absolutes i d’esport de promoció i 
tecnificació, i el suport en l’organització i participació d’activitats i 
esdeveniments esportius, així com en les relacions internacionals de les 
federacions esportives catalanes. 
 
Aquesta partida de 800.000 euros s’afegeix als més de 6,5 milions d’euros 
que durant l’any les federacions catalanes han rebut en conjunt del Consell 
Català de l’Esport per poder desenvolupar les seves actuacions. Des de la 
constitució de la UFEC l’any 1933, i a partir de restitució de la Generalitat amb 
l’arribada de la democràcia, l’entitat i la Generalitat han col·laborat per 
impulsar diferents programes esportius, seguint els principis de coordinació i 
col·laboració entre el Govern i les entitats esportives que preveu la Llei de 
l’esport.  
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Altres Acords del Govern 
 
Millora de la seguretat en dues carreteres a Alins i a Arbúcies 
 
El Govern ha aprovat la urgència de dues obres de millora de la seguretat 
viària a l’L510 a Alins (Pallars Sobirà) i a la GI-543 a Arbúcies (la Selva). 
Aquestes actuacions, que sumen una inversió de 463.000 euros, consisteixen 
en la millora de l’estabilitat i protecció de diversos talussos. 
 
Arran de diferents incidències que es van produir l’octubre passat, s’està 
actuant en quatre talussos de l’L-510. Les obres, en execució, inclouen 
principalment la col·locació de malla metàl·lica i ancoratges per millorar-ne 
l’estabilitat i evitar despreniments. Els treballs compten amb un pressupost de 
350.000 euros i finalitzaran el gener vinent.  
 
A la GI-543, s’estan executant treballs de restitució i de protecció d’un talús on 
es va produir una esllavissada, amb un pressupost de 113.000 euros. En 
concret, són tasques de sanejament de material rocós, col·locació de malla 
metàl·lica i muntatge de barrera dinàmica contra despreniments. Les obres 
conclouran el mes que ve. 

 
Aprovada la modificació dels estatuts de la Fundació Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat avui la modificació dels estatuts de la Fundació Institut 
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), així com el seu text 
refós. El maig d’enguany, el Patronat de la Fundació va acordar modificar els 
estatuts íntegrament per millorar-ne el redactat i donar entrada a 
representants de més institucions. L’entrada en vigor d’aquests canvis 
quedava condicionada a l’aprovació del Govern. 
 
L’ITeC és una entitat privada sense ànim de lucre creada el 1978 per fomentar 
l’estudi, la investigació i la formació permanent en el camp de la construcció. 
Així, elabora i distribueix productes i serveis tecnològics al sector; avalua i 
certifica productes i sistemes constructius; genera i transfereix coneixement 
per a la millora de la competitivitat dels agents del sector, i presta orientació 
tecnològica de les activitats d’R+D+I. 

 
Participació en la Fundació “Farragut Fund for Catalan Culture in the 
United States” 
 

El Govern ha autoritzat la participació de la Generalitat de Catalunya, a través 
del Departament de Cultura, en la Fundació Farragut Fund for Catalan Culture 
in the United States, una organització sense ànim de lucre que té com a 
missió promoure la internacionalització de la cultura catalana i posicionar-la en 
el mosaic de cultures nord-americanes. El Govern també ha acordat designar 

http://itec.cat/
http://itec.cat/
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el conseller de Cultura com a representant de la Generalitat de Catalunya en 
el Consell de la Fundació. 
 
La Fundació Farragut Fund for Catalan Culture in the United States, que 
agrupa la comunitat de catalans i americans interessats a reforçar les 
relacions entre ambdós territoris, vol estrènyer els llaços entre artistes i 
creadors catalans i americans i entre les organitzacions públiques i privades. 
La Fundació dóna suport a creadors, acadèmics i científics per aprofundir en 
el coneixement, la creació i la innovació en les arts, la cultura, les humanitats i 
les ciències.  
 


