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El Govern modificarà la llei de caixes d’estalvis per 
vetllar per la sostenibilitat de la seva obra social i 
reforçar la seva seguretat jurídica  
 

 L’Executiu aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei 
de modificació del Text refós de la Llei de caixes d’estalvis de 
Catalunya 
 

 Les set fundacions especials, nascudes després del procés de 
transformació de les antigues caixes d’estalvis, van destinar 54,4 
milions d’euros a projectes d’obra social a Catalunya l’any 2015 

 

El Govern ha donat el vistiplau a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de 
llei de modificació del Text refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març. L’objectiu és incrementar i 
reforçar la seguretat jurídica en l’actuació de les set fundacions especials, 
nascudes després del procés de transformació de les antigues caixes 
d’estalvis catalanes. La voluntat del Govern és vetllar per la sostenibilitat 
economicofinancera d’aquestes entitats i la continuïtat de la seva obra social. 
 
D’acord amb la Llei de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, l’aprovació de la memòria preliminar és un pas previ a la tramitació 
d’un Projecte de llei o de decret en què s’explica el contingut o els canvis que 
es volen incorporar en la futura norma. En aquest cas, la finalitat  és garantir 
un major control administratiu de l’estat econòmic d’aquestes entitats i alhora 
preservar la continuïtat de l’obra social que realitzen, tot  delimitant  les 
actuacions de supervisió i control de l’activitat economicofinancera al 
departament competent en matèria de caixes d’estalvis -Vicepresidència i 
Economia i Hisenda. 
 
En aquest sentit, per exemple, la memòria preliminar preveu introduir en la 
futura norma mesures com l’obligació de trametre informació a la Generalitat 
de la seva activitat economicofinancera, comptable i d’execució 
pressupostària, tasca que ja realitzaven com a continuadores de les antigues 
obres socials de les caixes; o la definició d’un règim de sancions i de mesures 
de control especial en cas de deteriorament de la seva situació econòmica i 
financera, entre d’altres. 
 
Una obra social amb 2,5 milions de beneficiaris 
 
L’any 2015 les set fundacions especials van destinar un total de 54,4 milions 
d’euros a projectes d’obra social a Catalunya durant el 2015, el que 
representa un 7,6% més que l’any anterior. Aquestes entitats van impulsar un 
total de 94 projectes, amb 475 accions arreu de Catalunya, dels quals se’n 
van beneficiar 2,54 milions de persones. 
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Les set fundacions són: Fundació Catalunya-La Pedrera; Fundació Especial 
Antiga Caixa Terrassa; Fundació Pinnae; Fundació Iluro; Fundació Especial 
Antiga Caixa Sabadell 1859; Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de 
Manlleu, Sabadell i Terrassa; i la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu.  
  



 

 

Acords de Govern. 23.01.2017  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

4 

El Govern impulsa la llei del patrimoni cultural 
immaterial català i de l’associacionisme cultural 
 

 L’Executiu aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei, 
que té com a objectius principals l’actualització del concepte de 
patrimoni cultural immaterial, d’acord amb els criteris UNESCO, i el 
reconeixement de l’associacionisme cultural 
 

 La llei serà una eina útil i decisiva en l’assoliment de marcs jurídics 
més adequats per a la promoció i el desplegament de l’activitat 
associativa i per al reconeixement del seu caràcter de servei públic i 
d’interès general 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del 
patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural, que vol 
actualitzar i donar una major rellevància al concepte del patrimoni cultural 
immaterial.  
 
Aquest concepte és relativament nou i pretén remarcar el fet que tota societat 
és susceptible de generar i elaborar pràctiques socials de gran valor cultural, 
independentment de la grandesa o excel·lència de seva trajectòria històrica. 
Fins fa poc el patrimoni cultural s’associava majoritàriament al patrimoni 
material de tipus històric, artístic o monumental, que recollia l’esplendor del 
passat i la memòria d’un temps i d’una societat. Aquest concepte de patrimoni 
ha evolucionat i s’ha diversificat considerablement, tant en les seves 
concrecions materials com immaterials, i també ha donat cabuda a aquelles 
manifestacions i expressions immaterials de la cultura viscuda i recreada per 
la societat, les comunitats i els grups; manifestacions que s’insereixen en les 
relacions socials de les persones i llurs àmbits d’interacció de vida quotidiana: 
la vida familiar, laboral, econòmica, política, festiva, religiosa, d’oci, etc. És, 
consegüentment, el que s’ha aplegat sota el concepte de patrimoni cultural 
immaterial, terme que avui designa tot un gran ventall d’expressions culturals,  
així com un gran camp d’acció en l’àmbit de la gestió. 
 
La nova llei actualitzarà, d’acord amb la Convenció per a la Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural Immaterial de la  UNESCO, aquest tipus de patrimoni, que 
es manifesta en els àmbits següents: activitats  productives, processos i 
tècniques; creences, festes, rituals i cerimònies; tradició oral, particularitats 
lingüístiques i formes de comunicació; representacions, escenificacions, jocs i 
esports tradicionals; manifestacions musicals i sonores; salut, alimentació, 
gastronomia, i formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social. 
 
Una actualització que també permetrà que la difusió, el coneixement, l’accés i 
la protecció del patrimoni cultural immaterial català es realitzi d’una manera 
més ajustada a la realitat social i cultural actuals, facilitant una major atenció a 
manifestacions culturals que fins ara no estaven específicament identificades 
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com, per exemple, les formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social. 
La llei establirà les categories de protecció, el procediment  per a la seva 
catalogació ó declaració i les competències de les diferents administracions 
públiques en aquest àmbit.  
 
L’Avantprojecte de llei també ha de constituir un pas decisiu per al 
reconeixement de l’associacionisme cultural, una part integrant del patrimoni 
cultural immaterial català que té una forta implantació social i que, sovint, 
realitza una tasca i un esforç molt superiors, en proporció, a la seva capacitat 
econòmica. En aquest sentit la norma garantirà l’existència d’un fons de 
foment del patrimoni cultural immaterial i de  l’associacionisme cultural.  
  
La llei serà una eina útil i decisiva en l’assoliment de marcs jurídics més 
adequats per a la promoció i el desplegament de l’activitat associativa i per al 
reconeixement del seu caràcter de servei públic i d’interès general. La llei 
també regularà les funcions que ha d’exercir el Departament de Cultura per 
impulsar el desenvolupament de l’associacionisme cultural, i establirà els 
requisits i el procediment per declarar associacions i fundacions d’interès 
cultural, una declaració que fins ara ha estat bàsicament honorífica, i que es 
vol que comporti beneficis més tangibles per a les entitats declarades. 
 
Un d’ells seria l’obtenció de més recursos econòmics a partir d’una millora en 
el tractament fiscal dels donatius dels ciutadans, en la línia d’altres iniciatives 
ja existents com, per exemple, la deducció en la quota d’IRPF per donatius a 
entitats de foment de la llengua catalana. O també que  les entitats locals, en 
virtut de llur autonomia tributària, i en el marc de la legislació vigent, puguin 
acordar la concessió de beneficis fiscals en els tributs de caràcter local a les 
entitats declarades d’interès cultural. 
 
Per primer cop la legislació catalana farà un pas en el reconeixement de la 
singularitat i la importància de l’amateurisme cultural; posarà les bases per a 
la consecució del prestigi social d’aquest en el marc fiscal i laboral vigents, 
dela seva activitat i dels seus executants, així com del seu encaix, adequat i 
específic en el marc fiscal i laboral vigents. 
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El Govern destina 4,6 milions d’euros per garantir el 
funcionament d’onze depuradores de quatre 
comarques 
 

 

 S’acorda donar llum verda als contractes d’explotació de les 
depuradores de Calaf, Igualada, Sant Martí de Tous, Jorba i Sant 
Martí de Sesgueioles, Abrera, Castellbell i el Vilar i Monistrol de 
Montserrat i els sistemes de Viladecavalls est i oest i Vacarisses  
 

 Catalunya té actualment 506 depuradores en servei que 
garanteixen el sanejament de més del 97% de la població 

 
El Govern ha aprovat destinar 4,6 milions d’euros per garantir el funcionament, 
la conservació i el manteniment d’onze depuradores repartides en quatre 
comarques catalanes. L’Executiu ha decidit donar llum verda a dos contractes 
d’explotació de diversos sistemes de sanejament.  
 
Per una banda, s’ha aprovat el contracte d’explotació de diverses depuradores 
de la comarca de l’Anoia (Calaf, Igualada, Sant Martí de Tous, Jorba i Sant 
Martí de Sesgueioles), amb un import estimat de 2,1 milions d’euros i un 
termini d’execució estimat d’un any.  
 
Per l’altra, també s’ha donat llum verd al contracte d’explotació dels sistemes 
de sanejament d’Abrera (Baix Llobregat), Castellbell i el Vilar i Monistrol de 
Montserrat (Bages) i els sistemes de Viladecavalls est, Viladecavalls oest i 
Vacarisses (Vallès Occidental), per un import estimat de 2,5 milions i un 
termini d’execució estimat d’un any. 
 
Catalunya disposa actualment de 506 depuradores en servei que garanteixen 
el sanejament a més del 97% de la població de Catalunya.  

 
  



 

 

Acords de Govern. 23.01.2017  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

7 

El Govern declara Bé Cultural d'Interès Nacional la 
Casa Consistorial de Manresa i aprova la protecció de 
l’entorn de l’església de Santa Maria d’Alba i del pont 
Vell  
 

 La Casa Consistorial de la capital del Bages va ser l’escenari de la 
redacció de les anomenades Bases de Manresa 

 
El Govern ha aprovat, a proposta del conseller de Cultura, declarar bé cultural 
d'interès nacional, en la categoria de lloc històric, la Casa Consistorial de 
Manresa, i delimitar-ne l’entorn de protecció, en què s’inclou també el seu 
subsòl.  
 
La Casa Consistorial de Manresa va ser construïda entre 1739 i 1777, després 
de l’incendi a la seu anterior provocat per les tropes borbòniques, l’agost de 
1713, durant la Guerra de Successió. Des d’aleshores, ha estat la seu del 
govern de la ciutat i l’escenari de diversos esdeveniments cabdals en la 
història nacional de Catalunya, entre els quals en destaca un dels primers 
gestos de revolta contra l’invasor durant la Guerra del Francès: la crema, el 2 
de juny de 1808, de paper segellat que l’administració napoleònica imposava 
com a paper oficial. 
 
A finals d’aquell mateix segle, l’any 1892, la casa també va ser l’escenari on 
es va reunir la 1ª Assemblea de la Unió Catalanista, formada pel consell de 
representants de diverses associacions catalanistes, que va presentar la 
declaració de Les Bases per a la Constitució Regional Catalana, també 
anomenades Bases de Manresa. Aquest text contenia 17 articles a tenir en 
compte per a la possible redacció d’una constitució per un govern propi i 
exclusiu de Catalunya. Les Bases de Manresa es van presentar, com a 
expressió de la voluntat de recuperar l’autogovern català, 175 anys després 
de la promulgació del Decret de Nova Planta.  
 
La definició d’un entorn de protecció al voltant de la Casa Consistorial de 
Manresa, es presenta com el millor instrument per garantir la pervivència dels 
seus múltiples valors històrics i culturals en les millors condicions possibles. En 
concret, la protecció inclou les finques que conformen la plaça Major (per la 
seva relació amb la façana principal de la Casa Consistorial que presideix la 
plaça), així com les finques que estan davant de les seves façanes laterals (a la 
Baixada dels Jueus i al carrer del Bisbe), i la finca de la part posterior de la 
Casa Consistorial, adjacent a aquesta. 
 
Santa Maria de l’Alba i pont Vell  
 
El Govern també ha aprovat delimitar l'entorn de protecció de l’església de 
Santa Maria de l’Alba, i del pont Vell, equipaments també de Manresa 
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declarats monuments historicoartístics des del juny de 1931 i des del 
desembre de 1955, respectivament. 
 
La definició d’un entorn de protecció al voltant de l’església de Santa Maria de 
l’Alba i del pont Vell de Manresa es presenta com el millor instrument per 
garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals, paisatgístics i 
ambientals en les millors condicions possibles. Es tracta d’evitar que l’alteració 
d’aquest entorn, entès com l’espai que dona suport ambiental als béns, pugui 
afectar els valors, la contemplació o l’estudi dels monuments. Per això, entre 
d’altres aspectes, cal que en aquest àmbit es vetlli per la correcta visualització 
dels monuments i per la integració harmònica de les possibles edificacions, 
instal·lacions o usos que s’hi puguin establir en el futur. 
  
Com a criteri general, s’han inclòs en l’entorn de protecció aquelles finques 
adjacents als monuments i les que tenen una relació visual conjunta amb 
aquests des dels carrers i espais públics.  
 


