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El Govern crea un nou Registre de grups d’interès amb 
l’objectiu que també sigui vàlid per als ajuntaments i els 
organismes públics 

 

 La creació i regulació del Registre de grups d’interès de Catalunya 
amplia l’àmbit de l’anterior registre, que es restringia a 
l’Administració de la Generalitat, per tal de facilitar el compliment 
de la Llei de transparència a tots els ens locals i organismes 
públics 

 

 A Catalunya hi ha més de 2.000 organismes del sector públic amb 
el deure de registrar la seva relació amb els lobbys des del juliol 
del 2015 
 

 El Registre de grups d’interès de Catalunya és un mecanisme clau 
per garantir amb major eficàcia la transparència en la presa de 
decisions dels poders públics 

 

El Govern ha aprovat un decret llei per transformar el Registre de grups 
d’interès de l’Administració de la Generalitat en un de nou que serà vàlid per a 
totes les institucions, ajuntaments i altres organismes públics obligats a tenir-
ne un d’acord amb el que estableix la Llei de transparència. En conjunt, 
sumen més de 2.000 ens que, a partir d’ara, podran utilitzar el nou Registre de 
grups d’interès de Catalunya per complir amb el marc legal sense haver de 
crear el seu propi registre.  
 
Amb aquesta nova regulació el Govern vol facilitar el compliment de la Llei de 
transparència als ajuntaments, alhora que dona compliment a la demanda de 
totes les entitats municipalistes. El nou registre permetrà a la Generalitat 
concentrar tota la informació, facilitar el control dels lobbys i la consulta de la 
seva activitat. El Registre de grups d’interès de Catalunya és un mecanisme 
clau per garantir amb major eficàcia la transparència en la presa de decisions 
dels poders públics. Des del juliol de 2015, tots els ens locals tenien el deure 
de crear un registre propi, però, a hores d’ara, no n’hi ha pràcticament cap que 
l’hagi desenvolupat. 
 
 
Més racionalitat i transparència 
 
A banda dels ajuntaments, entre les organitzacions que fins ara estaven 
obligades a tenir un registre propi de grups d’interès, hi ha diverses 
institucions, corporacions de dret públic, consells comarcals, diputacions, 
consorcis i universitats públiques, incloent-hi totes les entitats integrants del 
sector públic a Catalunya. La possibilitat d’utilitzar el nou Registre de grups 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES


 

 

Acords de Govern. 14.02.2017  

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

 

3 

d’interès de Catalunya les alliberarà de la despesa de la creació, 
desenvolupament i manteniment dels registres propis.   
 
Per altra banda, la unificació de totes les dades també en facilitarà la consulta. 
La informació sobre la relació d’un lobby amb els organismes públics de 
Catalunya es podrà obtenir a través d’una única font en lloc d’haver-ne de 
consultar més de 2.000.  
 
El decret llei, d’acord amb la previsió de la Llei de transparència, estableix 
inequívocament que la inscripció en aquest Registre és indispensable per 
mantenir qualsevol contacte amb els directius de les administracions.  
 
Codi de conducta per als alts càrrecs 
 
El Govern ha aprovat recentment un Codi de conducta que obliga els alts 
càrrecs i el personal directiu de la Generalitat a publicar les reunions amb els 
grups d’interès a la seva agenda oficial. Aquest Codi estableix que no es pot 
celebrar cap reunió amb cap grup d’interès que no estigui inscrit al Registre. 
L’incompliment d’aquestes normes pot comportar multes d’entre 6.000 i 
12.000 euros, la suspensió i, fins i tot, la destitució. La suma de les indicacions 
del Codi de conducta i de l’imperatiu de la inscripció significa un salt endavant 
en transparència i capacitat dels ciutadans per fiscalitzar l’Administració de la 
Generalitat i les corporacions locals. 
 
Acord amb les entitats municipalistes 
 
Aquesta eina neix amb la voluntat de garantir la transparència amb el major 
estalvi possible de recursos i càrregues per als ciutadans i d’evitar la 
inseguretat jurídica entre els lobbys i les administracions. L’impuls del Registre 
respon a la inquietud del món local i a un acord del Departament de Justícia 
amb la Federació Catalana de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis, 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les 4 
diputacions.  
 
El Registre de grups d’interès de Catalunya, l’ha creat i desenvolupat la 
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia. 
Aquest Registre, dissenyat perquè les diferents institucions i administracions 
públiques que l’utilitzin puguin compartir i intercanviar informació 
telemàticament, també inclourà les agendes dels alts càrrecs de la 
Generalitat.   
 
Control democràtic i prevenció de la corrupció 
 
La Llei de transparència estableix que l’objectiu del Registre de grups 
d’interès és aprofundir en la transparència administrativa com a mesura de 
control democràtic i de prevenció de la corrupció. Es considera grup d’interès, 
lobby o stakeholder tota persona o organització que, de manera lícita, porta a 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/293766/ca/govern-aprova-codi-conducta-alts-carrecs-rigoros-compromes-ciutadans.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/294314/ca/justicia-creara-registre-grups-dinteres-ajuntaments.do
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES
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terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració i aplicació de les 
polítiques públiques en benefici i interès d’altres persones i organitzacions, 
com ara associacions, fundacions, patronals, empreses, corporacions, 
acadèmies, grups de recerca, despatxos i consultories professionals, entre 
d’altres. La norma també estableix excepcions, com la dels advocats que 
exerceixin com a tal. 

El Registre de grups d’interès de la Generalitat té actualment més de 1.400 
grups inscrits.  
  

http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/registre-grups-interes
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El Govern compromet prop de 32 M€ fins al 2021 per al 
trasllat del centre obert de la Trinitat a la Zona Franca  

 

 També obrirà el 2025 a la Zona Franca una altra presó per a dones que 
substituirà Wad-Ras i tindrà un espai per a preventius  

 

El Govern ha donat llum verd al finançament per al nou centre obert de la 
Zona Franca. En concret, l’Executiu ha aprovat que hi destinarà 31,8 milions 
d’euros. Es tracta d’un equipament que obrirà les portes el 2021 i que és 
indispensable per al tancament del centre obert de la Trinitat Vella, situat al 
districte de Sant Andreu de Barcelona. L’acord d’aquest dimarts n’assegura 
l’execució, perquè determina ara el pressupost que el Govern hi destinarà 
durant els propers cinc anys.  
 
Les obres a la Zona Franca començaran el 2018 
 
El Departament de Justícia ja disposa d’un pla funcional per al nou centre 
obert. Per tant, en podrà licitar el projecte i la direcció d’obres aquesta 
primavera. Això permetrà que la construcció d’aquestes instal·lacions comenci 
a finals del 2018. El centre obert de la Zona Franca tindrà capacitat per a 800 
persones i acollirà els interns en tercer grau que avui estan distribuïts entre la 
Model (Centre Obert 1), la Trinitat (Centre Obert 2) i Wad-Ras (Centre Obert 
3), que són els tres equipaments situats a Barcelona. L’edifici tindrà una 
superfície construïda de 13.000 metres quadrats i ocuparà un solar de 6.500 
metres quadrats.  
D’acord amb el conveni signat entre la Generalitat i l’Ajuntament, quan la 
presó de la Trinitat hagi tancat definitivament, Barcelona enderrocarà l’edifici i 
aprofitarà l’espai per a la construcció d’una promoció d’habitatge social.   
 
Barcelona tindrà un nou centre per a dones i preventius de la ciutat el 
2025 
 
El mateix conveni estableix la cessió d’un altre solar de 20.000 metres 
quadrats, també situat a la Zona Franca de Barcelona. Justícia utilitzarà 
aquest terreny per fer un nou pas endavant en la renovació dels equipaments 
penitenciaris de Catalunya. El Departament ha fixat el 2025 com la data de 
finalització de les obres d’un nou centre, dissenyat amb visió de gènere, per 
acollir-hi tant les dones penades, que actualment compleixen condemna a 
Wad-Ras, com els seus fills de fins a tres anys. La construcció de l’edifici farà 
possible el tancament d’unes instal·lacions que funcionen des de 1915. 
 
Les instal·lacions també tindran capacitat per acollir els preventius de l’àrea 
del Barcelonès, que són al voltant de 300 i representen només el 40% de tots 
els que avui ocupen les cel·les de la Model. Aquests interns seran traslladats 
a un espai especialment previst per fer aquesta funció. 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/justicia/notapremsavw/298067/ca/govern-lajuntament-barcelona-signen-conveni-trasllat-model-construccio-dhabitatge-social-trinitat-vella.do
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El nou centre penitenciari per a dones i preventius suposarà una inversió 
estimada en 75 milions d’euros. Tindrà capacitat per a 700 persones i una 
superfície construïda de 55.000 metres quadrats. L’Executiu n’encarregarà el 
pla funcional abans d’aquest estiu i convocarà un concurs d’idees per recollir 
les millors propostes d’entre els equips d’arquitectes que hi participin. A partir 
d’aquí, l’equip guanyador desenvoluparà el projecte amb la previsió d’iniciar 
les obres durant l’any 2021.  
 
Compliment d’un mandat parlamentari 
 
L’acord de Govern i la previsió del Departament de Justícia en matèria de 
serveis penitenciaris a Barcelona arriba cinc dies després que el Parlament 
instés gairebé unànimement l’Executiu a «iniciar els tràmits per construir un 
centre obert a la Zona Franca» i a «aprovar de manera immediata un pla 
d’inversió pluriennal que en garanteixi la construcció». En la mateixa moció, la 
cambra catalana també demana que el Departament de Justícia treballi per fer 
realitat un altre equipament penitenciari a la Zona Franca, «tenint en compte la 
necessitat d’un nou centre per a dones i preventius». 
   
26 M€ per al Pla de xoc dels equipaments penitenciaris de Catalunya 
2017-2020 
 
Per completar la posada a punt de les instal·lacions, Justícia ha preparat un 
Pla de xoc dels equipaments penitenciaris de Catalunya 2017-2020, que 
preveu inversions per valor de 26 milions d’euros en millores a Quatre Camins 
(la Roca del Vallès, 1989), Ponent (Lleida, 1984), Brians 1 (Sant Esteve 
Sesrovires, 1991) i Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires, 2007). 
 
A més d’aquestes actuacions de manteniment i millora, el Govern iniciarà la 
construcció d’un nou centre obert a la ciutat de Tarragona durant l’any 2018, 
que ja disposa d’un finançament pluriennal aprovat per l’Executiu el 4 
d’octubre de 2016. Aquest edifici substituirà les actuals funcions de l’antiga 
presó del centre de Tarragona. Les obres costaran 9,6 milions d’euros i l’edifici 
entrarà en funcionament a finals del 2019.   
 
Adeu als quatre centres més antics de tot Catalunya 
 
El de Wad-Ras és un edifici amb 102 anys d’història que s’ha adaptat per fer 
les funcions de centre de menors, presó de dones i centre obert, però que va 
ser inicialment dissenyat com a escola-reformatori. La presó de la Trinitat té 
prop de 55 anys, i també s’ha adaptat a diversos usos: primer, per a dones i, 
després, per a joves i centre obert. L’antiga presó de Tarragona data de 1950. 
La Model, per la seva banda, es va inaugurar el 1904 i acumula ja 113 anys 
en funcionament. La culminació dels objectius del Govern deixarà enrere 
quatre equipaments que no reuneixen les condicions exigibles als serveis 
penitenciaris de Catalunya. 
  

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/justicia/notapremsavw/298724/ca/parlament-insta-govern-tancar-model-2017.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/justicia/notapremsavw/298724/ca/parlament-insta-govern-tancar-model-2017.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/justicia/notapremsavw/294364/ca/justicia-invertira-9-milions-centre-penitenciari-obert-tarragona.do
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El Govern destina 217 milions d’euros a finançar 
projectes d’entitats socials 
 

 La convocatòria ordinària del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies subvenciona projectes de l’àmbit d’afers 
socials, d’inclusió social, famílies, joventut, infància, 
associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la 
comunitat gitana, igualtat, migracions i ciutadania 
 

 Per primer cop, s’uneix en una convocatòria única la convocatòria 
ordinària de subvencions per a projectes d’entitats i la 
convocatòria extraordinària per a entitats que atenen famílies en 
situació de vulnerabilitat 

 

 També s’avança 3 mesos la convocatòria perquè les entitats 
puguin desenvolupar els projectes amb més temps i alhora se’ls 
ofereix més marge per presentar-ne la justificació 
 

El Govern destinarà enguany 217.459.601 euros a la convocatòria ordinària 
de subvencions per a projectes d’entitats sense ànim de lucre. Mitjançant 
aquesta línia, el Govern finança activitats i programes duts a terme per entitats 
sense ànim de lucre en els àmbits d’afers socials, d’inclusió social, famílies, 
joventut, infància, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la 
comunitat gitana, igualtat o migracions i ciutadania. 
 
Per primer cop el Departament uneix en una convocatòria única la 
convocatòria ordinària de subvencions per a projectes d’entitats i la 
convocatòria extraordinària per a entitats que atenen famílies en situació de 
vulnerabilitat. A fi de millorar-ne l’eficiència, el Departament també ha apostat 
per avançar 3 mesos la convocatòria, les bases de la qual es publicaran les 
properes setmanes. D’aquesta manera, s’amplia el temps per desenvolupar 
els projectes i alhora s’ofereix més marge a les entitats per presentar-ne la 
justificació. 
 
Una altra de les novetats destacades és la pluriennalitat, que aportarà 
estabilitat pressupostària als projectes impulsats per les entitats amb un 
horitzó de 2 anys. En aquest sentit, la dotació per al 2017 és d’111,5M€, la de 
l’any vinent serà de 104,5M€ i el 2019 s’hi destinaran 1,3M€. 
 
En aquesta revisió i reformulació de la convocatòria ordinària de subvencions 
a entitats, el Departament ha afegit altres novetats com ara la promoció de 
projectes innovadors, l’auditoria per als projectes finançats amb un import 
superior a 60.000 euros o l’homogeneïtzació dels criteris de valoració, que 
incorporen per primer cop la perspectiva de gènere. 
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Ampliació de 51 a 62 línies 
 
En la convocatòria d’enguany s’amplien i es reestructuren les línies de 
subvenció, que passen de 51 a 62. Algunes de les línies noves o reformulades 
són les dirigides a: 

 Programes i activitats per garantir els drets a persones LGBTI i per 
lluitar contra l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. 

 Programes per a actuacions d’accessibilitat i millora de la igualtat 
d’oportunitats per a persones amb discapacitat. 

 Actuacions per al foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes 
a l’àmbit laboral. 

 Ajudes econòmiques a famílies i a persones que es troben en situació 
de vulnerabilitat. 

 Prestació de serveis adreçats a famílies i a persones que es troben en 
situació de vulnerabilitat. 

 Atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació 
d’autonomia personal i vincles socials. 

 Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l’exclusió 
social i facilitar l’empoderament de persones que es troben en situació 
de pobresa. 

 
L’any passat, el Departament va subvencionar 2.791 projectes arreu del país 
duts a terme per 1.923 entitats.  
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El Govern inicia el desplegament dels instruments 
previstos en la nova llei de protecció del dret a 
l’habitatge 

 
 La Generalitat de Catalunya durà a terme jornades de formació per 

a l’aplicació de la llei a tècnics d’habitatge, serveis socials i 
personal jurídic del món local. Així mateix es constituiran les 
comissions de seguiment per analitzar els casos de 
sobreendeutament i elaborar-ne plans integrals d’acció  

 

 El Departament de Governació ha editat diverses guies i 
modelatges per a ciutadans, ajuntaments i entitats financeres 
perquè puguin utilitzar-los de suport en l’aplicació de la llei  
 
 

El Govern ha començat a desplegar les eines necessàries per aplicar la Llei 
4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de 
les persones en risc d'exclusió residencial, impulsada pel Govern i aprovada 
per unanimitat el desembre passat pel Parlament de Catalunya. L’Executiu ha 
estudiat avui l’informe de les accions previstes que durà a terme el 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per donar 
a conèixer les mesures que preveu aquesta normativa i per facilitar als 
ciutadans i ajuntaments tota la informació necessària sobre els drets que se’n 
deriven i per donar-hi compliment. 
 
Una de les principals accions previstes són les set jornades de formació sobre 
la llei que el Govern, juntament amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) 
i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), ha organitzat aquest mes de 
febrer arreu del territori adreçades als responsables d’habitatge dels ens 
locals, tècnics de serveis socials i responsables jurídics i càrrecs electes. Les 
jornades se celebraran a diferents punts del territori català amb l’objectiu 
d’aprofundir en el coneixement de les eines que els municipis tindran al seu 
abast a partir d’ara, previstos en la nova Llei. La programació inclou tres 
sessions a Barcelona (15, 21 i 22 de febrer, a l’EAPC), 1 a Tarragona (16 de 
febrer a la seu de la Diputació de Tarragona), 1 a Girona (17 de febrer a la seu 
de la Generalitat en aquesta ciutat), 1 a Vic (20 de febrer a la seu del Consell 
Comarcal d’Osona) i 1 a Lleida (24 de febrer a la Delegació del Govern). Tot i 
que per a la majoria de sessions les inscripcions continuen obertes, ja s’han 
inscrit més de 800 participants.  
 
La formació s’estructura en tres blocs: el procediment de mediació i les 
comissions d’habitatge i assistència per a situacions d’emergència social; 
l’expropiació temporal d’habitatges buits i lloguer social obligatori, i altres 
instruments amb incidència en les polítiques d’habitatge. 
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Guies per a l’aplicació de les mesures  
 
El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat el passat desembre la 
Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones 
que es troben en risc d’exclusió social. Aquest nou text fixa instruments 
alternatius per donar resposta als punts de la Llei 24/2015 del mateix àmbit 
suspesos pel Tribunal Constitucional el passat mes de maig. La nova Llei 
permet superar els tres elements clau que quedaven suspesos, que són la 
mediació, el lloguer social i les expropiacions de l'ús de pisos en cas de 
necessitat d’habitatge en municipis de demanda acreditada. Per tal d’orientar 
els ciutadans, els ajuntaments i les entitats financeres a l’hora d’aplicar la nova 
Llei, el Departament de Governació ha editat diverses guies perquè les puguin 
utilitzar com a eines de suport.  
 
De cara als ciutadans, s’han elaborat dues guies amb mesures destinades a 
les persones i famílies en risc de perdre l’habitatge habitual, ja sigui  de lloguer 
o comprat amb un préstec hipotecari. Aquestes guies expliquen, entre d’altres, 
qui està obligat a oferir el reallotjament i qui el pot sol·licitar; estableix el 
procediment per controlar que hi hagi una proposta de reallotjament; i detalla 
mesures com la mediació per a persones sobreendeutades a causa de 
l’habitatge i els procediments que poden seguir per demanar aquesta 
mediació. 
 
Per als ajuntaments, s’ha elaborat una guia sobre el procediment a seguir en 
cas de voler iniciar l’expropiació temporal de l’ús d’habitatges buits per causa 
d’interès social. La Llei 4/2016 estableix la possibilitat que les administracions 
públiques catalanes puguin dur a terme l’expropiació forçosa de l’ús temporal 
d’habitatges buits amb l’objectiu d’augmentar el parc social d’habitatges per 
atendre les persones que es troben en risc d’exclusió residencial. Aquesta 
guia recull el procediment, així com diverses plantilles dels diferents passos i 
documents necessaris per tirar endavant l’expropiació de l’ús. 
 
Per a les entitats financeres, també s’ha elaborat un protocol que inclou els 
passos que han de tenir en compte les entitats financeres i persones 
jurídiques implicades en el desplegament de la Llei 4/2016 a l’hora d’aplicar el 
dret de reallotjament amb lloguer social previst en la normativa.  
 
Finalment, també s’ha elaborat un modelatge que guia els ajuntament en els 
passos que han de seguir a l’hora de tramitar expedients sancionadors per a 
determinades infraccions en matèria de qualitat del parc immobiliari. Aquestes 
sancions (previstes a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge) s’actualitzen en aquesta nova normativa del desembre passat. 
L’objectiu d’aquestes mesures és, en primer lloc, la mobilització del parc 
immobiliari basant-se en mesures de foment en primer lloc, posteriorment 
d’intervenció i sancionadores en darrer terme. El modelatge recull les 
utilitzacions anòmales dels habitatges, l’articulació del procediment 
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sancionador i la tipificació de les infraccions i sancions, entre altres 
actuacions. 
 
 
Constitució de les CHASE als municipis 
 
Pel que fa als processos de mediació entre famílies amb sobreendeutament i 
entitats financeres, el nou text preveu la creació de comissions a tot el territori, 
formades per representants del Govern, les entitats socials, advocats, 
ajuntaments i entitats financeres, que analitzaran els casos de 
sobreendeutament i elaboraran plans integrals per solucionar-los. Seran les 
comissions d’Habitatge i Assistència davant Situacions d’Emergència Social 
(CHASE). Aquesta setmana s’iniciaran les sessions de constitució de les 
CHASE de Barcelona comarques (dimecres 15 de febrer), Tarragona i Tortosa 
(dijous 16 de febrer) i Girona (divendres 17 de febrer). També es constituiran 
les comissions de la Catalunya Central (dilluns 20 de febrer), la de Barcelona 
ciutat (dimecres 22 de febrer), la de Lleida (divendres 24 de febrer) i la de l’Alt 
Pirineu i Aran (dimecres 1 de març). 
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El Govern impulsa el Pla Nacional per a la 
implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions 
Unides 
 

 L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser 
aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el 2015 amb 
l’objectiu d’estimular un pla d’acció a favor de les persones, el 
planeta, la prosperitat, la pau i l’accés a la justícia  

 

 El disseny del Pla parteix de l’informe “L’Agenda 2030: 
transformar Catalunya, millorar el món” elaborat pel Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya 
(CADS) 
 

El Govern ha aprovat iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la 
implementació de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible a 
Catalunya i crear la Comissió Interdepartamental per a l’elaboració d’aquest 
Pla. L’elaboració d’aquest Pla Nacional referma el compromís de Catalunya 
amb la comunitat internacional i contribueix a la voluntat del Govern i dels 
actors que integren la societat civil catalana de compartir les aportacions que 
contribueixin a l’assoliment de l’Agenda 2030 a escala global. 
 
L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions 
Unides el 25 de setembre del 2015 -mitjançant la resolució “Transformar el 
nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”-, amb 
l’objectiu d’estimular l’acció en les 5 esferes d’importància crítica per a la 
humanitat i el planeta: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i l’accés a 
la justícia.  
 
L’Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb 169 
fites associades per avançar vers el desenvolupament sostenible a escala 
global i pren el relleu als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, vàlids 
fins al 2015.  Aquestes fites van associades a àmbits com l’erradicació de la 
pobresa i la desigualtat, la seguretat alimentària, la salut, el consum i la 
producció sostenibles, el creixement, l’ocupació, les infraestructures, la gestió 
sostenible dels recursos naturals, els oceans, el canvi climàtic, i també la 
igualtat de gènere, la pau, la inclusió social, l’accés a la justícia, les 
institucions responsables, i una mobilitat segura, sostenible i saludable.  
 
Amb un horitzó temporal fixat per a l’any 2030, aquesta Agenda es basa en 
cinc premisses fonamentals:  
 

 El sentit d'urgència per assolir els ODS i fer front als reptes i amenaces 
que afecten el desenvolupament sostenible a escala planetària.     
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 El potencial transformador dels ODS respecte de les actuals pautes 
que condicionen la sostenibilitat del planeta. 

 El caràcter global i universal dels ODS, que han de ser aplicables a tots 
els països, partint, però, de les diferències actualment existents en 
cadascun d’ells.   

 El caràcter indivisible dels ODS, que s'han d'intentar assolir en el seu 
conjunt, amb un enfocament integral, sense renunciar a cap d’ells.  

 L’equilibri entre totes les dimensions del desenvolupament sostenible 
(l’econòmica, la social i l’ambiental).  

 
En la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible”, l’Assemblea General de les Nacions Unides fa 
una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per implementar 
l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, mitjançant el 
Pla de Govern per a l’XI legislatura, aprovat el mes d’abril del 2016, es va 
comprometre a elaborar un Pla Nacional d’ODS, per assegurar la 
implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, i un sistema integrat de fites i 
indicadors relatius als ODS de les Nacions Unides en matèria de sostenibilitat. 
El disseny del Pla parteix de l’informe “L’Agenda 2030: transformar Catalunya, 
millorar el món” elaborat pel Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya (CADS) -adscrit al Departament d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència-, i una prova pilot realitzada pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals, a partir dels objectius ambientals de l’Agenda 2030. 
 
La Comissió Interdepartamental per a l’elaboració del Pla a Catalunya té com 
a funcions coordinar el procés d’elaboració del Pla Nacional, vetllar per la 
coherència i fer el seguiment del compliment dels diversos ODS recollits a 
l’Agenda 2030, i validar la proposta final del Pla. Està integrada per les 
persones titulars de les secretaries generals de tots els departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i  s’integra en el Departament 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.  
 
La Comissió Interdepartamental està integrada per una Comissió Tècnica, que 
té com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 
2030 i està formada per representants dels departaments de la Presidència; 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència; de Salut; de Territori i Sostenibilitat; d’Empresa i 
Coneixement; de Treball, Afers Socials i Famílies; i d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació.  
 
El CADS és l’òrgan que assumeix el suport tècnic i material de la Comissió 
Interdepartamental i de la Comissió Tècnica per facilitar l’exercici de les 
funcions que els corresponen, vetllar per la coherència entre els diversos ODS 
i assistir els departaments en el desenvolupament dels treballs a realitzar.   
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El Govern amplia el termini dels contractes 
d’eficiència energètica a 12 anys per promoure 
l’estalvi en els equipaments de la Generalitat  

 

 La mesura obre la porta que les corporacions locals que estiguin 
interessades en aquesta modalitat de contractació puguin veure’s 
beneficiades de la modificació 

 
El Govern ha acordat ampliar el termini dels contractes d’eficiència energètica 
amb garantia d’estalvis fins a 12 anys. Les modalitats contractuals aprovades 
permeten portar a terme la renovació i modernització energètica dels edificis i 
equipaments de la Generalitat sense incrementar la despesa, ja que la 
remuneració del contractista prové únicament de l’estalvi energètic que 
aconsegueix aplicant les mesures d’eficiència energètica. 
  
Precisament l’ampliació del termini contractual, dels 4 anys (ampliables a 6) 
fins als 12, incrementa el període d’amortització i facilita l’execució d’aquest 
tipus de contracte. En el mateix acord, es preveu l’obligatorietat d’incloure 
mesures d’eficiència energètica en els contractes que contemplin, únicament, 
el manteniment.  
 
D’aquesta manera el Govern impulsa l’estalvi en equipaments públics d’acord 
amb el Pla d’Estalvi i Eficiència als edificis i equipaments de la Generalitat, 
que promou projectes de millora de l’eficiència energètica i de manteniment en 
edificis i equipaments per reduir el consum d’energia en l’enllumenat, la 
climatització, l’aigua i la mobilitat. Al mateix temps, el Govern obre la porta que 
les corporacions locals que estiguin interessades en aquesta modalitat de 
contractació puguin veure’s beneficiades de la modificació. 
 
L’extensió de la durada d’aquest tipus de contractació es complementa amb la 
plataforma d’inversió per finançar projectes d’estalvi i eficiència energètica que 
està dissenyant el Govern, a través de l’Institut Català de Finances (ICF) amb 
el suport de l’ICAEN –que hi aportarà 8,3 milions d’euros- i de la Direcció 
General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació.  
 
A més, la Unió Europea, en la Directiva 2010/31/UE, ha establert que els nous 
edificis públics tinguin un balanç energètic nul a 1 de gener de 2019 i, a partir 
de primer de gener de 2021, aquest objectiu també serà obligatori per a tot 
tipus d’edificis.  
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Altres Acords de Govern  
 

Aprovades les despeses del Programa d’Acords Voluntaris per a la 
reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
 
El Govern ha autoritzat el Departament de Territori i Sostenibilitat a realitzar 
una despesa pluriennal per un import total de 153.217,46 euros fins l’any 
2020, per a la contractació del servei d’assistència tècnica pel control i 
seguiment del Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció d’emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). 
 
El programa és una eina impulsada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
(OCCC) per a aquells que busquen un compromís voluntari per reduir les 
seves emissions de GEH, més enllà del que obliga la normativa. Mitjançant un 
acord, les organitzacions, entitats i col·lectius que s’hi adhereixen es 
comprometen a fer un seguiment de les seves emissions i establir anualment 
mesures per reduir-les. 
 
El seu principal repte és implicar els diferents actors de la societat catalana en 
la lluita contra el canvi climàtic. Per això, els Acords Voluntaris creen el marc 
tècnic i institucional necessari per fer costat a les organitzacions pioneres en 
aquesta matèria, i que tenen, per tant, la capacitat de liderar un canvi cap a un 
model econòmic i energètic sostenible. 

 

Autoritzades despeses per a dos projectes europeus relacionats amb la 
biodiversitat i l’economia circular 
 
El Govern ha autoritzat el Departament de Territori i Sostenibilitat una despesa 
pluriennal per un import de 13.043,80 euros, per a la contractació del servei 
d’auditoria dels projectes europeus Interreg Europe BID-REX i CircE per als 
anys 2017 a 2020.  
 
L’Interreg Europe BID-REX pretén establir un marc perquè les diverses 
regions intercanviïn experiències i necessitats en relació amb els observatoris 
de biodiversitat o altres tipus de plataformes d’estructuració de la informació 
del patrimoni natural, per millorar la implementació de polítiques en què la 
conservació de la biodiversitat sigui rellevant. Catalunya aprofitarà els 
recursos del programa per dissenyar el futur Observatori del Patrimoni 
Natural.  Els socis que hi participen són, a més de Catalunya, Euskadi, la 
Universitat d’East Anglia i el Norfolk County Council (Anglaterra), Valònia, el 
Nations Environment Programme’s World Conservacion Monitoring Centre 
(Regne Unit), la regió italiana de Les Marques i Hadju-Bijar, i la Universitat de 
Debrecen a  Hadju-Bihar, Hongria. 
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El projecte Interreg Europe “European regions toward circular economy 
(CircE) 2017-2021" té com a principal repte detectar les oportunitats i les 
barreres d’implantar polítiques d’economia verda i circular en sectors 
econòmics líders identificats en les Estratègies regionals d’especialització 
intel·ligent. El projecte, a més, identificarà polítiques sectorials específiques, 
instruments i projectes tècnics de millora que es poden aplicar des de les 
administracions públiques per accelerar la transició de cada sector cap a 
l’economia circular. El líder del projecte és la regió de la Llombardia (Itàlia), i 
també hi participen, a més de Catalunya, la província de Gelderland (Països 
Baixos), London Waste and Recycling Board (Anglaterra), cd2e de la regió 
Hauts-de-France (França), la Marshal’s Office de la regió de Baixa Silesia 
(Polònia), l’Ajuntament de Sofia (Bulgària), i l’Associació de 178 municipis 
d’Eslovènia. 
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Nomenaments 
 
 
Carmel Mòdol i Bresolí, director general d'Alimentació, Qualitat i 
Indústries Agroalimentàries  
 
Nascut a Montoliu de Lleida l’any 1958. 
 
Ha cursat estudis d’Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat d’Explotacions 
Agropecuàries i estudis d’Enginyer Agrònom en l’especialitat de Fitotècnia a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida per la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Ha estat col·laborador tècnic en treballs de recerca 
al Departament de Ciència del Sòl i Climatologia de l’E.T.S.E.A.LL.  i des del 
1981 fins al 1998 ha realitzat cursos sobre ordenació del territori, 
cooperativisme agrari, fructicultura, economia, comptabilitat, desenvolupament 
i jornades tècniques amb la publicació de treballs de recerca. 
 
Durant el període1986-2000 ha treballat en diferents empreses internacionals 
del sector agrícola. I del 1996 constitueix una empresa dedicada a la 
producció i comercialització de fruita dolça. 
 
En l’àmbit institucional ha estat membre del Consell d’Administració de la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (2000-2003) i diputat per la 
circumscripció de Lleida al Parlament de Catalunya, on ha desenvolupat els 
càrrecs de portaveu del grup Parlamentari d’ERC a la Comissió de Control de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca; ponent de diverses lleis entre les quals destaquen les lleis 
de l’audiovisual de Catalunya i la llei de l’IRTA (2003-2012). Va ser 
vicepresident de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Parlament 
del 2006 al 2010. 
 
També ha estat membre i secretari de la Comissió Docent de l’E.T.S.E.A.LL 
(1983-1986); membre de la Comissió d’Avaluació i Selecció de Professors i 
Investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (1985-1986); adjunt 
del vicerector d’Ordenació Acadèmica de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (1985-1986); membre del Consell d’Administració de l’Empresa 
Municipal de Mercats de Lleida (1995-1998); secretari de la Fundació 
President Josep Irla (2001-2010); membre del Consell Social de la Universitat 
de Lleida (2004- 2016); membre del Consell Interuniversitari de Catalunya 
(2010-2016) i membre del Consell de Govern de la Universitat de Lleida 
(2010- 2016). 
 

 

 

 



 

 

Acords de Govern. 14.02.2017  

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

 

18 

Jaume Massó, director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

Nascut a Ribes de Freser l’any 1953. 

És llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona (UB) i des del 1982 
ha ocupat diversos llocs de responsabilitat a l’ICGC. Així, ha estat, entre 
d’altres, cap de la Unitat de Cartodifusió (1999-2006), de la Unitat de 
Cartografia (1998-1999), de l’Àrea i del Servei de Programes d’Actuació 
Cartogràfica (1988-1998) o de la Secció d’Edicions Cartogràfiques (1986-
1988). Actualment ocupava el càrrec de cap de la Unitat de Delimitació 
Territorial i Grans Obres. 
 
A més, va ser vicepresident i membre fundador de l’Associació de Geògrafs 
Professionals de Catalunya (AGPC), membre de la Comissió de Toponímia de 
Catalunya i de la Comissió d’Infraestructures i Comunicacions de la Comunitat 
de treball dels Pirineus, entre d’altres. 
 
A banda de les seves tasques a l’ICGC, Massó ha exercit la direcció 
cartogràfica de l’Atles Universal Català, en la seva edició amb motiu del 50 
aniversari d’Enciclopèdia Catalana; la direcció i coordinació de 
replantejaments dels límits municipals, o la direcció tècnica de l’Atles 
Universal Planeta. 
 
 


