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El Govern aprova el Pla de seguretat viària 2017-2019 
amb l’objectiu de reduir les víctimes mortals un 45% 
respecte del 2010 
 

 

 Entre les actuacions principals del Pla cal destacar l’atenció 
psicològica immediata a les víctimes de sinistres viaris i la 
col·laboració entre les administracions i altres entitats públiques i 
privades 
 

 Els col•lectius prioritaris d’actuació i protecció són els usuaris 
més vulnerables com els vianants, els ciclistes, els motoristes, les 
persones amb mobilitat reduïda, així com els infants i joves, i la 
gent gran 
 

 El Pla s’inclou en el Pla estratègic de seguretat viària (PESV) 2014-
2020, aprovat pel Govern el 14 de gener de 2014 i que es planteja 
una reducció del 50% de les víctimes mortals el 2020 respecte de 
les de l’any 2010 
 

El Govern ha aprovat el Pla de seguretat viària (PSV) 2017-2019, que 
prèviament havia rebut l’informe favorable de la Comissió Interdepartamental 
per a la Millora de la Seguretat Viària i de la Comissió Catalana de Trànsit i 
Seguretat Viària. Aquest Pla és un instrument tècnic del Govern que té com a 
objectiu ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per tal 
d’aconseguir reduir la sinistralitat.  
 
Aquest document, així com el Pla de seguretat viària 2014-2016, s’inclou en el 
Pla estratègic de seguretat viària (PESV) 2014-2020, aprovat pel Govern el 14 
de gener de 2014 i que es planteja una reducció del 50% de les víctimes 
mortals el 2020 respecte de les de l’any 2010, d’acord amb els objectius que 
marca la Unió Europea. Complementant aquesta fita, l’objectiu fonamental del 
Pla de seguretat viària 2017-2019 és la reducció del 45% de les víctimes 
mortals l’any 2019 respecte de l’any 2010. 
 
El PSV 2017-2019 també té uns objectius específics, que són els següents: 
reduir un  36% de ferits greus amb seqüeles de per vida; el 54% del nombre 
d'infants morts;  el 18% del nombre de víctimes mortals i ferits greus en 
motoristes; el 27% de víctimes mortals per atropellament; el 18% del nombre 
de víctimes mortals i ferits greus en jornada i anant i tornant de la feina; i el 
9% del nombre de víctimes mortals en gent gran. Així mateix, també promoure 
l'ús de la bicicleta sense que augmenti l'accidentalitat. 
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Entre les actuacions principals del Pla cal destacar l’atenció psicològica 
immediata a les víctimes de sinistres viaris a través del SIAVT (Servei 
d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) i la col·laboració entre les 
administracions i altres entitats públiques i privades. Així mateix, com a 
col·lectius prioritaris d’actuació i protecció, es concreten els usuaris  
vulnerables com els vianants, els ciclistes, els motoristes, les persones amb 
mobilitat reduïda, així com els infants i joves, i la gent gran. 
 
També convé destacar que aquest PSV 2017-2019 es basa en els sis 
objectius estratègics del Pla estratègic 2014-2020: protegir els usuaris de la 
mobilitat i control eficaç de les conductes de risc; impulsar un espai continu de 
seguretat viària (zones urbanes i interurbanes); involucrar i coordinar entitats 
públiques i privades en la millora de la mobilitat segura; disposar de les 
estructures, instruments i mecanismes de gestió de seguretat viària que 
permetin la consecució de resultats; facilitar l’aprenentatge de la mobilitat 
segura al llarg del cicle vital; recerca + desenvolupament + innovació (R+D+I) 
a la seguretat viària. 
 
Aquests sis objectius estratègics s’articulen en les 23 línies estratègiques i 52 
projectes tractors fixats en el Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020. Per 
tal de desenvolupar-ho, el Pla de seguretat viària 2017-2019, que té una 
durada de tres anys, es desplega en 125 accions o mesures concretes per 
reduir l’accidentalitat a la xarxa viària catalana.  
 
L’any 2016 va finalitzar amb el compliment de l’objectiu del Pla de seguretat 
viària 2014-2016 que establia una reducció d’un 30% en el nombre de 
víctimes mortals amb relació a l’any 2010. La reducció es va situar en el 
31,9%. En concret, l’any passat hi va haver 231 persones mortes a la xarxa 
viària catalana- 153 en vies interurbanes i 78 en vies urbanes (dades a 24 
hores)-. Per tant, s’ha arribat a aquest objectiu sol·licitat per la Unió Europea i 
s’ha superat. 
 

El PSV 2017-2019 aprovat avui enllaçarà amb l’horitzó 2020 que marca el Pla 
estratègic de seguretat viària (PESV) 2014-2020  i que planteja una reducció 
del 50% de víctimes mortals respecte de les víctimes de l’any 2010, a banda 
d’altres objectius específics de reducció per a determinats col·lectius 
vulnerables; una fita que és un pas endavant per assolir el compromís amb la 
Visió 0, el repte d’aconseguir zero persones mortes i zero persones ferides 
greus per accidents de trànsit l’any 2050 i que també queda recollit en el 
PESV. 
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Aquest any 2017 han perdut la vida en un accident de trànsit  a la xarxa viària 
interurbana catalana un total de 64 persones, un 16,9% menys que el mateix 
període de l’any passat, quan es van registrar 77 víctimes mortals. Respecte 
del 2010, quan hi va haver 104 víctimes mortals, el decrement és del 38,5%. 
 

  



 

 

Acords de Govern. 27.06.2017  

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

 

5 

El Govern aprova una adaptació legislativa per regular 
els processos electorals de les cambres catalanes 
  

 El Decret llei aprovat és l’avantsala de l’Avantprojecte de llei de 
Cambres, que l’Executiu també preveu aprovar en poques 
setmanes 
 

 Entre les qüestions a adaptar figuren la composició del Ple 
d’aquests organismes, el mètode per elaborar els censos 
electorals i la limitació de mandats dels presidents 
 

  
El Govern ha aprovat una adaptació de la Llei de Cambres per regular els 
processos electores de les cambres catalanes. Aquesta modificació, 
introduïda mitjançant decret llei, és l’avantsala de l’Avantprojecte de llei de les 
Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, del 
qual l’Executiu també té prevista la seva aprovació en poques setmanes.  
  
En resum, el nou Decret introdueix modificacions en el règim electoral de les 
cambres a nivell de: la composició del Ple d’aquests organismes, el mètode 
per elaborar els censos electorals i la limitació de mandats dels presidents. 
L’aprovació d’aquesta normativa permetrà a les cambres implementar les 
adaptacions escaients en els seus censos per poder afrontar el procés 
electoral definit per l’Estat, que s’inicia el proper 1 d’octubre. 
  
Plens plurals d’un màxim de 60 membres 
  
El nou règim electoral que defineix el Decret llei estableix que els plens de les 
Cambres puguin tenir entre 10 i 60 membres, designats a través de tres vies. 
D’entrada, un mínim de dos terços del total triats mitjançant sufragi universal 
d’entre representants dels diferents sectors econòmics representats a cada 
cambra. Un altre 10% correspon a propostes, per part de les organitzacions 
empresarials més representatives, de persones de reconegut prestigi en la 
vida econòmica de l’àmbit de la cambra. I per últim, la resta de vocals seran 
representants d’aquelles empreses que adoptin un compromís d’aportació 
econòmica a la cambra. 
  
Per últim, el nou Decret llei introdueix una limitació major dels mandats per als 
presidents de les cambres, que passen de tres a dos. Tanmateix, el Decret 
també inclou una disposició transitòria que deslliura d’aquest límit aquelles 
persones que hagin exercit el càrrec durant dos mandats consecutius en el 
moment de l’entrada en vigor de la normativa. En aquests casos excepcionals, 
les persones afectades podran ser reelegides per a un últim mandat 
consecutiu.       
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Avantsala de la nova Llei de Cambres 
  
El nou Decret llei aprovat pel Govern inclou, de fet, algunes de les novetats 
que també configuraran la futura Llei de les Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. Aquesta norma, que s’ha estat 
treballant durant els últims mesos amb tots els actors implicats, pretén adaptar 
l’àmbit de les cambres de comerç a una economia globalitzada marcada per la 
innovació i l’alt valor afegit.  
  
Aquesta nova legislació, a banda de tot el que afecta al règim electoral, recollit 
ja en el Decret llei aprovat avui, introduirà la figura de la Cambra General de 
Catalunya (CGC). La CGC, que substituirà el Consell General de Cambres de 
Comerç, coordinarà funcions que afecten l’economia catalana en un sentit 
ampli, com la internacionalització, l’emprenedoria o la formació professional.  
  
D’altres novetats que introduirà l’Avantprojecte de llei són: una major agilitat 
en els processos de fusions i integracions de cambres; la possibilitat que la 
Generalitat suspengui o dissolgui els òrgans de govern de les cambres, en cas 
de funcionament anormal i/o transgressió de l’ordenament jurídic vigent, i 
elements d’adaptació de l’àmbit de les cambres als nous temps, com la 
igualtat efectiva entre homes i dones en els òrgans de govern o la votació 
electrònica.     
  
El Govern preveu aprovar en breu l’avantprojecte d’aquesta llei. Un cop 
s’aprovi definitivament i entri en vigor, s’activaria el procés per constituir els 
òrgans de govern de la Cambra General de Catalunya, d’acord amb els 
resultats que es derivin dels processos electorals que se celebrin en les 
diferents cambres a partir de l’octubre. 
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El Govern aprova la creació de la Taula estratègica de 
les estacions de muntanya 
 

 Serà el marc de col·laboració estable entre els actors públics i 
privats implicats en el funcionament, manteniment i 
desenvolupament d’aquestes estacions, principal motor econòmic 
a les comarques de muntanya dels Pirineus 
 

 Un dels primers objectius serà la redacció d’un llibre blanc sobre 
les estacions de muntanya a Catalunya que proposi una política 
governamental tant a curt com a llarg termini 
 

 Així mateix, analitzarà el posicionament del sector de la neu i les 
activitats de muntanya a les 10 estacions d’esquí alpí i 6 estacions 
d’esquí nòrdic existents, amb la finalitat de coordinar les accions 
de promoció institucional i maximitzar la seva eficàcia 
comunicativa 

 
 
El Govern ha aprovat avui la creació de la Taula estratègica de les estacions 
de muntanya amb l’objectiu d’establir un marc de cooperació estable entre els 
actors públics i privats implicats en el funcionament, manteniment i 
desenvolupament d’aquestes estacions, que són un dels principals motors 
econòmics a les comarques de muntanya dels Pirineus. En temporada 
hivernal són el principal factor inductor de creixement i generació de rendes i 
ocupació. 
 
A curt termini, un dels objectius de la Taula serà encarregar la redacció d’un 
llibre blanc sobre les estacions de muntanya a Catalunya per tal que, a partir 
dels problemes estratègics de les estacions, proposi una política 
governamental a llarg termini, amb línies d'acció concretes a curt termini. 
 
Les estacions d’esquí i de muntanya generen un impacte directe territorial de 
250 milions d’euros, segons fonts del sector, més un impacte indirecte i induït 
a les comarques de muntanya que pot arribar als 500 milions. Per cada lloc de 
treball que es crea en una estació amb remuntadors, se’n poden arribar a 
crear 5 a la comarca i a l’entorn de la muntanya. Un dels objectius de la Taula 
i els seus grups de treball serà delimitar exactament aquesta generació de 
riquesa i ocupació a les comarques de muntanya. 
 
 
La Taula tindrà les següents funcions: 
 

 Coordinar la participació dels departaments de la Generalitat a les 
estacions d’esquí i muntanya, conjuntament amb altres organismes i 
entitats implicades, siguin públiques, locals o privades. 
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 Analitzar la situació específica del sector de la neu i les estacions de 
muntanya, com també el seu impacte econòmic, social i territorial i 
proposar polítiques governamentals a llarg termini i línies d’acció a curt 
termini. 
 

 Analitzar i col·laborar en la tramitació de plans, permisos i avaluacions 
ambientals de les estacions de muntanya compatibles amb el seu 
entorn natural, com també els efectes del canvi climàtic sobre el 
turisme de neu i les activitats de muntanya i les mesures més adients 
d’adaptació a aquests canvis. 

 

 Analitzar i participar en l’elaboració de projectes i ajudes, tant en la 
millora de les infraestructures de mobilitat a mitjana i llarga distància, 
com en la millora i manteniment dels accessos locals pel que fa a la 
seva viabilitat hivernal i a la mobilitat. 

 

 Informar la proposta de campanyes de promoció institucional i 
programes d’inversió i ajuts a les estacions de muntanya, com també 
ser informats del grau d’execució de les accions i programes duts a 
terme amb anterioritat. 

 

 Conèixer i informar els projectes de disposicions de caràcter general 
que afectin de forma específica les estacions de muntanya. 

 
Els consellers de Territori i Sostenibilitat i d’Empresa i Ocupació presidiran la 
Taula per anys alternatius. La resta de membres són: els secretaris 
d’Infraestructures i Mobilitat, d’Empresa i Competitivitat i de l’Esport; els 
delegats del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, a la Catalunya Central i a Girona; els 
directors generals d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de Polítiques de 
Muntanya, d’Infraestructures de Mobilitat, de Transports i Mobilitat, d’Educació 
Infantil i Primària, de Turisme, de Polítiques Ambientals i Medi Natural, de 
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i d’Ecosistemes Forestals i Gestió del 
Medi; els directors de l’Agència Catalana de l’Aigua, de l’Agència Catalana de 
Turisme, de la Televisió de Catalunya, de Catalunya Ràdio i de l’Institut per al 
Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran; els presidents de les 
diputacions de Lleida, de Girona i de Barcelona; els dels consells comarcals 
del Ripollès, de la Cerdanya, del Berguedà, del Solsonès, de l’Alt Urgell, de 
l’Alta Ribagorça, del Pallars Sobirà; el Síndic d’Aran; el president de 
l’Associació catalana de estacions de muntanya; el director de l’Associació 
catalana de estacions de muntanya; i un representant de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya per  les estacions públiques; un altre de l’estació 
publicoprivada Actius de Muntanya; un per cadascuna de les estacions 
privades: Baqueira Beret, Masella i Port del Comte; de l’estació municipal de 
Tavascan; de l’estació d’esquí nòrdic d’Aransa; el president de la 
Mancomunitat de Municipis de Promoció de l’Esquí Nòrdic, i el director de Tot 
Nòrdic. 
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La Taula podrà crear grups de treball. Inicialment se’n formen tres: el de 
promoció del turisme de neu i de muntanya; el d’ordenació del territori, 
polítiques ambientals i medi natural i canvi climàtic, i el d’infraestructures, 
accessos a les estacions i mobilitat. 
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El Govern publica l'índex de preus percebuts agraris 
de l'any 2016 per tal d'actualitzar les rendes dels 
contractes de conreu 

  
 L’Índex de Preus Percebuts Agraris (IPPA) permet mesurar 

l’evolució del nivell de preus que perceben els agricultors i 
ramaders per la venda de productes agraris 

  

El Govern ha aprovat l’acord pel qual es fa públic l’Índex de preus percebuts 
agraris (IPPA) corresponent a 2016, que té com a finalitat actualitzar les 
rendes dels contractes de conreu. 
  
La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes 
s’actualitza cada any agrícola d’acord amb l’Índex de Preus Percebuts Agraris 
que el Govern ha de publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts. 
  
L’esmentat índex de preus percebuts agraris s'obté a partir de l'estadística de 
preus agraris, estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per 
la Llei d'estadística de Catalunya. Forma part del Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020, d’acord amb el Decret que va aprovar el Programa anual 
d’actuació estadística per a l’any 2017. 
 
Aquest índex permet comprovar l’evolució dels nivells de preus que perceben 
els agricultors i ramaders per la venda de productes agraris. 
 

Índexs anuals de preus percebuts agraris. Catalunya 2016 

    

Classe d'índex 

Valor anual 2015 
(2010=100) 

Valor anual 
2016 
(2010=100) 

Percentatge de 
variació sobre 
2015 

Productes Agrícoles 107,7 102,6 -4,74 

Productes Ramaders 105,2 102,2 -2,85 

Índex General 106,1 102,4 -3,49 
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El Govern aprova una subvenció per a la millora de la 
destinació turística de Lloret de Mar 

 

 Aquesta subvenció servirà per executar determinades actuacions 
del Pla operatiu per a la renovació turística del municipi 
 

El Govern ha autoritzat atorgar una subvenció d’1,5 milions d’euros a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, que ha de permetre executar una part de les 
actuacions previstes en el Pla operatiu de renovació d’aquesta destinació 
turística en el període 2017-2019. 
  
El 31 de març de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d’Empresa i Coneixement, l’Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa 
Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, per al desenvolupament 
programàtic del Pla estratègic de turisme de Catalunya al municipi de Lloret de 
Mar. 
  
El Govern de la Generalitat va acordar el 6 d’octubre de 2015 reconèixer el 
Pla operatiu com a instrument de desplegament territorial i d’implantació del 
Pla estratègic de Catalunya 2013-2016. 
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El Govern acorda personar-se en el recurs 
d’inconstitucionalitat del llibre sisè del Codi civil  

 

 La Llei completa la regulació catalana del dret civil amb les 
normes sobre les obligacions i els contractes  

 

El Govern ha acordat personar-se en el recurs d’inconstitucionalitat de 
l’Executiu espanyol contra la Llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
que regula les obligacions i els contractes. El Parlament va donar llum 
verda al llibre sisè el 8 de febrer d’aquest any. Fins llavors, les obligacions 
i els contractes eren els únics aspectes de l’àmbit privat de les persones 
físiques i jurídiques que, en absència d’una regulació catalana, depenien 
parcialment del Codi civil espanyol. Amb la Llei del llibre sisè, Catalunya 
va completar la regulació catalana del dret civil. D’aquesta manera, el 
Codi civil aprovat pel Parlament va esdevenir una norma d’aplicació 
principal a Catalunya i va convertir la regulació espanyola en una 
legislació d’aplicació subsidiària.  
 
D’acord amb l’Estatut, la Generalitat de Catalunya té competència 
exclusiva en matèria de dret civil. Malgrat això, el Govern espanyol ha 
recorregut els articles que regulen els contractes de compravenda, 
permuta, mandat i gestió d’assumptes aliens. El recurs 
d’inconstitucionalitat del Govern espanyol fa que quedi suspesa la 
vigència de tots els preceptes impugnats de la Llei del llibre sisè. El 
Tribunal Constitucional decidirà si manté la suspensió de la Llei o si 
l’aixeca en els pròxims cinc mesos. 

 
 
La Comissió de Codificació 
  
Totes les lleis que conformen el Codi civil de Catalunya han estat elaborades 
amb el suport de la Comissió de Codificació de Catalunya, formada per 
experts juristes, com catedràtics d'universitat, notaris, jutges i advocats, entre 
d’altres. Això fa que els textos jurídics gaudeixin d'un ampli consens i d'un 
nivell tècnic contrastat. 
  
Un Codi civil format per sis llibres 
  
El sisè (2017) s’afegeix als altres cinc llibres que el Parlament de Catalunya ja 
havia aprovat en exercici de les seves competències i que conformen el 
corpus legal vigent a Catalunya sobre dret civil. El primer (2002) estableix 
l’estructura i sistemàtica del Codi civil de Catalunya; el segon (2010) està 
dedicat a la persona i a la família; el tercer (2008) regula les persones 
jurídiques com les associacions i fundacions; el quart (2008), les successions, 
i el cinquè (2006), la propietat. Per tant, d’aquest Codi civil, en depenen tant 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/298692/ca/parlament-aprova-llei-codi-civil-regula-obligacions-contractes.do
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els testaments com la compra d’un pis, la gestió d’una comunitat de veïns o el 
règim econòmic matrimonial, entre d’altres. Aquests sis llibres actualitzen i 
amplien la regulació que des de fa segles existeix a Catalunya en matèria de 
dret civil, que és testimoni d'una història mil·lenària. 
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Altres Acords de Govern 

 
Modificats aspectes d’organització de la funció del personal tècnic 
habilitat en matèria de prevenció de riscos laborals per garantir la seva 
seguretat jurídica i eficiència 

 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació del Decret de 2006 pel qual es 
regulaven les condicions, procediment d’habilitació i organització per a 
l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a 
les empreses i centres de treball per part del personal tècnic habilitat de la 
Generalitat. 
 
La present modificació té per objectiu esclarir el concepte de condicions 
materials per dotar d’una major seguretat i eficiència les actuacions de 
comprovació del personal tècnic habilitat.  
 
Així mateix, la modificació potencia les actuacions de comprovació del 
personal tècnic habilitat, les quals esdevenen més eficients i coherents amb 
una visió més integral i efectiva de la prevenció de riscos laborals. 
 
L’adequació del Decret de 2006 a la nova realitat normativa té la finalitat de 
garantir el principi de seguretat jurídica per tal de facilitar el coneixement i 
comprensió de la norma, esclarir el text i integrar-lo coherentment amb la resta 
de l’ordenament jurídic. 
 
D’altra banda, es modifica també el Decret 289/2016, de reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, afegint dues funcions a la 
Direcció General de la Inspecció de Treball. 
 
La primera permet dirigir aquelles actuacions inspectores que excedeixen la 
Inspecció Territorial i que tenen per àmbit Catalunya; i la segona contempla 
l’atribució temporal al seu personal del desenvolupament d’actuacions 
inspectores que excedeixen l’àmbit competencial de la Inspecció Territorial en 
què estan adscrits. 
 
Aquesta última modificació pretén donar compliment al principi de seguretat 
jurídica i al principi d’eficiència en aquelles actuacions inspectores que afecten 
més d’un territori. 
 
En aquest sentit, es vol solucionar possibles problemes jurídics de 
competència territorial i evitar càrregues administratives innecessàries en 
forma de duplicitats amb l’objectiu d’optimitzar els recursos públics. 
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Aprovada la venda de la participació de la Generalitat a l’empresa Ficosa 
i la liquidació del préstec concedit per l’ICF 
 
El Consell Executiu de Govern ha aprovat avui la venda per part de l’Empresa 
de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA (AVANÇSA) de la 
participació pública en l’empresa FICOSA. Així mateix, el Govern ha acordat 
que el capital resultant es destini al retorn a la Generalitat de Catalunya del 
préstec concedit  a través de l’Institut Català de Finances (ICF). D’aquesta 
manera, el Govern conclou amb èxit l’operació de reindustrialització de 
l’empresa de components del sector de l’automòbil.  
 
Des de 2015, AVANÇSA —societat mercantil participada íntegrament per la 
Generalitat i dedicada a la reconversió i reindustrialització d’empreses, entre 
d’altres— és propietària del 40,75%, del capital social de Ficosa Inversión SL, 
fruit de la capitalització del préstec concedit per l’Institut Català de Finances 
(ICF) al 2009 per import de 50 milions d’euros. 
  
Els acords del Govern de 30 juny de 2015 i 19 de juliol de 2016 preveien 
l’opció de compra del 20% del capital social de Ficosa Internacional, SA per 
part de Panasonic a Ficosa Inversion, SL i l’obligació de Ficosa Inversión, SL 
de destinar els recursos obtinguts a adquirir i amortitzar les participacions 
socials d’AVANÇSA. Davant la decisió de la companyia Ficosa de donar 
compliment a aquesta previsió, la Generalitat ha decidit vendre la seva 
participació. 
 
Amb la venda de la participació pública en l’empresa Ficosa, es retornarà 
íntegrament —principal més interessos—, el préstec de 50 milions d’euros, 
atorgat a l’empresa per l’Institut Català de Finances (ICF) al 2009, que s’eleva 
a una xifra total de 62,5 milions d’euros.  
 
 


