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El Govern analitza la gestió de l’aeroport del Prat, que 
tancarà l’any al 87% de la seva capacitat sense cap 
inversió ni alternativa de gestió prevista  

 
 Es constata “la manca o errada de previsió” d’Aena respecte a 

aquesta infraestructura estratègica de país 
 

 L’aeroport barceloní aporta el 55% del benefici d’Aena i només rep 
el 7% de la inversió aeroportuària de l’Estat mentre que Madrid rep 
el 20% tot i que n’aporta el 4% 

 

 Pel que fa a la gestió dels conflictes d’aquest estiu, el document 
analitza la lentitud i reactivitat d’Aena a l’hora de solucionar els 
problemes 
 

 
L’aeroport de Barcelona tancarà l’exercici 2017 amb gairebé 48 milions de 
passatgers anuals, assolint així el 87% de la seva capacitat (estimada en 55 
milions de passatgers anuals) sense cap inversió ni alternativa de gestió 
prevista per als propers 4 anys, més enllà de l’ampliació del dic sud de la T1. El 
Govern ha analitzat avui l’Informe de valoració de la gestió de l’aeroport de 
Barcelona – El Prat en el qual es denuncia “la manca o errada” de previsió de 
l’ens gestor estatal, Aena, respecte d’aquesta infraestructura estratègica de 
país. 
 
Les projeccions de trànsit de l’Estat, que serveixen de base per planificar les 
inversions, estimen un trànsit de 47,2 milions de passatgers l’any 2021 a 
l’aeroport de Barcelona. Però les dades del Prat són molt superiors i el aquest 
any ja se superarà la xifra prevista per al 2021. Per tant, es constata “un greu 
problema de planificació aeroportuària, considerant que la pràctica habitual és 
començar a planificar ampliacions i/o alternatives quan l’aeroport està al voltant 
del 65%-70% de la seva capacitat”. 
 
El document fa una comparativa entre els aeroports de Barcelona i Madrid. El 
barceloní és el més rendible de la xarxa d’Aena, aportant el 55% del benefici 
(339,28 milions), però només rep el 7% de la inversió aeroportuària de l’Estat. 
Aquestes xifres contrasten amb les de l’aeroport de Madrid, que només aporta 
el 4% dels beneficis (27,5 milions) però que, en canvi, rep el 20% de la inversió. 
Aquesta diferència s’explica perquè la gestió de tot el sistema aeroportuari 
estatal està en mans d’un únic operador. El monopoli d’Aena està orientat a 
afavorir una xarxa amb un únic hub a Madrid complementada per altres 
aeroports secundaris que només interessen pels beneficis, on destaca per 
sobre de tots Barcelona. 
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Anant a les xifres, la planificació estratègica actual de l’Aeroport de Barcelona 
se sintetitza en el Document de Regulació Aeroportuària (DORA), en el qual 
l’Estat estableix les inversions previstes als aeroports de tota la xarxa Aena per 
al període 2017-2021 a partir de les estimacions de trànsit, ingressos i costos 
de cadascun dels aeroports. El DORA contempla per a Madrid 445 milions 
d’euros en aquest període mentre que per a Barcelona en preveu 157,1. La 
inversió a Madrid és principalment per a una ampliació de plataforma 
d’estacionament remot i per a inversions en seguretat. En el cas de Barcelona, 
els diners previstos es limiten a l’ampliació del dic sud i inversions en seguretat. 
 

Pla d'inversions de Madrid i Barcelona 
    

Concepte \ any (Milions 
d’euros) 

2017 2018 2019 2020 2021 Total 

  

Total BCN 30,6 22,73 31,32 46,6 25,85 157,1 

% sobre el Total Aena 8,40% 6,10% 7,30% 9,10% 5,10% 7,20% 

Total MAD 64,23 64,75 97,51 114,58 104,11 445,18 

% sobre el Total Aena 17,60% 17,40% 22,70% 22,30% 20,70% 20,40% 

Ratio MAD:BCN 2,1 2,8 3,1 2,5 4 2,8 

  

Total BCN i MAD 94,83 87,48 128,83 161,18 129,96 602,28 

% sobre el Total Aena 25,90% 23,50% 30,00% 31,30% 25,80% 27,60% 

  

Total Aena 365,65 373,01 429,2 514,26 503,29 2.185,41 
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Desglossat per conceptes, s’observa la diferència d’esforç inversor: 

 

 

 

Pel que fa al servei, l’informe també analitza la gestió que ha fet Aena dels 
conflictes operatius d’aquest estiu, tant pel que fa a les cues en el control de 
passaports com la crisi amb el personal de seguretat. En tots dos casos, els 
problemes s’han agreujat per la lentitud i reactivitat d’Aena a l’hora de 
solucionar-los i observant poca predisposició a assumir cap responsabilitat ni 
compromís a nivell de servei. S’ha constatat que fins que la Generalitat no ha 
exercit de manera proactiva el rol de titular el gestor no ha abordat la resolució 
dels conflictes, tal i com ha quedat palès en ambdós casos.  
 
Lideratge de la Generalitat als aeroports catalans 
 
El Govern ha reclamat no només la gestió individualitzada de l’aeroport de 
Barcelona sinó que la Generalitat passi a exercir el lideratge en les diferents 
qüestions que tinguin a veure amb els aeroports comercials situats a Catalunya. 
En aquest sentit, el Govern ja treballa en la redacció del Pla Estratègic de 
l’Aviació a Catalunya 2030, que preveu les accions que cal dur a terme per 
garantir un desenvolupament adequat de les infraestructures aeroportuàries 
catalanes. En paral·lel, el Govern planteja un pla d’acció que inclou: 
 

 Implementar millores operatives de manera immediata per garantir la 
satisfacció de la demanda a curt termini. 
 

 Individualitzar la gestió dels aeroports de Girona i Reus, amb polítiques 
tarifàries independents i comercials per tal que puguin ser competitius 
respecte aeroports complementaris europeus. 
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 Elaborar un quadre d’indicadors de la qualitat de la gestió de l’aeroport 
que sigui transparent, traçable i públic, amb l’objectiu de garantir uns 
estàndards alts de qualitat del servei. 
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El Govern aprova l’informe de la Comissió 
Interdepartamental per al desenvolupament de 
l’economia col·laborativa 

 
 Aquest és el primer pas per abordar l’encaix de l’economia 

col·laborativa i de plataformes a Catalunya 
 

 L’objectiu és facilitar el desplegament d’aquestes noves pràctiques 
i, al mateix temps, garantir una competència lleial i el respecte als 
drets dels consumidors i als dels treballadors 
 

 El document proposa crear la llar compartida com a nova modalitat 
d’oferta turística no professional i incorporar millores al transport 
en vehicles lleugers per tal de donar resposta als sectors en què 
l’economia col·laborativa té un impacte més rellevant 
 

 L’informe també promou l’aprovació d’un Codi de bones pràctiques 
i la signatura d’acords de col·laboració amb plataformes  

 
El Govern ha aprovat l’informe elaborat per la Comissió Interdepartamental per 
al Desenvolupament de l’Economia Col·laborativa, el primer pas per abordar 
l’encaix de l’economia col·laborativa i de plataformes a Catalunya i aprofitar-ne 
tot el potencial. L’objectiu és assolir un marc estable per al desenvolupament 
de l’economia col·laborativa, i fer difusió dels reptes i oportunitats que 
representa aquest nou fenomen. 
 
L’informe descriu l’economia col·laborativa com un concepte paraigües que 
engloba totes aquelles noves realitats empresarials i socials sorgides arran de 
la irrupció de la tecnologia digital i les plataformes tecnològiques. Es 
caracteritzen perquè els ciutadans poden oferir o intercanviar serveis o recursos 
infrautilitzats mitjançant una plataforma o comunitat d’usuaris, que connecta 
oferta i demanda. Això genera nous models de prestació de serveis i activitats 
que ja existien, i produeix canvis com el nou paper del ciutadà, que pot 
esdevenir també un agent productor, o la desintermediació dels operadors 
tradicionals.  
 
A partir d’aquesta caracterització, el document proposa diferents mesures i 
accions per tal de possibilitar l’expansió d’aquestes noves modalitats de 
prestació de serveis i, al mateix temps, garantir la seva convivència amb altres 
modalitats ja existents dins de cada sector. Així, s’acorda una revisió de totes 
les normatives sectorials per adaptar-les al nou entorn, i s’avancen mesures per 
aquells àmbits en què l’economia col·laborativa té un impacte més rellevant: el 
de l’habitatge i turisme i el del transport i mobilitat.  
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També es proposen mesures d’actuació en àmbits transversals –com el fiscal 
o el laboral- per tal de garantir que l’economia col·laborativa s’integri en 
l’activitat econòmica garantint una competència lleial i respectant tant els drets 
dels consumidors com els dels treballadors. L’informe promou l’aprovació d’un 
codi de bones pràctiques de les plataformes d’economia col·laborativa, i 
impulsa la signatura d’acords de col·laboració amb les plataformes 
tecnològiques. 
 
La tasca de la Comissió Interdepartamental, formada per membres dels 
departaments Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge; Territori i Sostenibilitat; Treball, Afers 
Socials i Famílies; i Empresa i Coneixement i, s’ha organitzat a través de 
diferents grups de treballs específics per a cada matèria, en què també han pres 
part els departaments afectats. La seva tasca s’ha completat amb les 
aportacions de dues taules sectorials obertes a representants dels sectors de 
l’habitatge i el turisme i del transport i la mobilitat, i d’un procés de participació 
obert a tota la ciutadania. 
 
Actuacions en matèria de turisme i habitatge: la llar compartida 
 
En l’àmbit d’habitatge i turisme, l’informe proposa la creació d’una nova 
modalitat, la llar compartida, que es defineix com una oferta turística no 
professional consistent en compartir l’habitatge principal (domicili habitual i 
permanent) per períodes de curta durada sense limitació anual. Els requisits per 
exercir aquesta modalitat, totalment diferenciada dels habitatges d’ús turístic, 
són l’empadronament en l’habitatge on es realitza l’activitat, la cèdula 
d’habitabilitat vigent i l’oferta d’un nombre màxim de places, que s’acreditaran 
mitjançant la declaració responsable davant l’autoritat municipal. L’objectiu és 
definir un marc mínim aplicable al conjunt de Catalunya, i que després els 
municipis puguin adaptar-lo a la seva realitat territorial. 
 
El document també proposa una revisió del Registre de Turisme de Catalunya, 
de manera que passi a ser una eina estadística i informativa, on s’inscriuran les 
llars compartides després de ser declarades davant del corresponent 
ajuntament. Quan una llar compartida s’ofereixi a través de plataformes 
tecnològiques, haurà de fer constar el número de declaració responsable que 
se li assigni. 
 
Totes aquestes propostes es recolliran en el decret de Reglament de Turisme 
de Catalunya, que actualment està en tràmit. 
 
Actuacions en matèria de transport i mobilitat: avançar en la mobilitat 
compartida 
 
Pel què fa al transport i mobilitat, l’informe identifica que l’economia 
col·laborativa s’hi materialitza en pràctiques com l’ús compartit d’un vehicle com 
a bé ociós (carsharing), el trajecte o desplaçament compartit en el transport de 
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persones (carpooling o ridesharing) o la compartició d’un trajecte o 
desplaçament en el transport de mercaderies. Per això, es proposa incloure 
aquests models en la Llei de Mobilitat, i regular el transport particular en 
l’avantprojecte de llei de transport terrestre de manera que es fixin condicions 
favorables per al seu desenvolupament. 
 
El document recorda que el transport de persones dissenyat específicament per 
a l’ús de tercers és una activitat professionalitzada i integrada en el sistema de 
transport públic, i per tant subjecta a regulació. En aquest sentit, es proposa 
una revisió de la normativa per tal d’incorporar les millores que propicien les 
plataformes tecnològiques en aquest servei públic, valorar la necessitat i 
proporcionalitat de les mesures reguladores vigents, i incloure mecanismes de 
taxi compartit, un sistema tarifari més senzill i transparent i fer extensiu l’ús 
d’aplicacions tecnològiques basades en la geolocalització. 
 
En la mateixa línia, el document promou polítiques actives de foment dels nous 
models de mobilitat compartida, com proves pilot en àrees geogràfiques o 
funcionals determinades, la seva inclusió en el catàleg de serveis integrats o la 
modernització i digitalització del sector del taxi i dels transport per carretera.  
 
Propostes de caràcter transversal 
 
En l’àmbit fiscal, l’informe impulsa l’elaboració d’una guia pràctica perquè els 
ciutadans coneguin les seves obligacions tributàries derivades de la seva 
activitat com a ciutadà agent productor. També es fan recomanacions en 
matèria de política fiscal, com la simplificació de la gestió de l’IVA, la modificació 
del règim de l’IVA en determinats supòsits i la proposta de nous tractaments de 
l’IRPF. Igualment, s’insta a vetllar perquè les plataformes tecnològiques que 
operen a Catalunya tributin en funció de la seva activitat i beneficis en aquest 
territori, i a desenvolupar la figura de l’assistent en la recaptació. 
 
En l’àmbit laboral, davant la diversitat de situacions que genera la pràctica de 
l’economia col·laborativa, es promou l’elaboració d’una classificació de les 
plataformes de serveis en funció de les seves relacions laborals, per facilitar la 
transparència per a totes les parts implicades. També es proposen diferents 
actuacions perquè es reconeguin aquestes noves situacions laborals i 
s’encaixin en l’actual marc de relacions laborals –modificació de quotes 
d’autònoms, revitalització del contracte a temps parcial, estudi de llindars de 
cotització-, o bé es modifiqui aquest marc.  
 
L’informe també avala la signatura d’un Codi de Bones Pràctiques de les 
Plataformes d’Economia col·laborativa, que s’ha elaborat amb l’objectiu de 
crear un entorn de confiança per a tots els participants en transaccions a través 
de plataformes digitals. Aquest mecanisme permetrà articular un sistema de 
resolució de litigis a través d’una mediació senzilla i accessible entre les parts, 
facilitar la diferenciació entre oferent professional o ciutadà productor per part 
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de les persones consumidores, i establir un canal de col·laboració fluid amb les 
administracions. 
 
El treball de la Comissió Interdepartmental també impulsa la signatura d’acords 
de col·laboració público-privada amb les plataformes digitals, de manera que  la 
traçabilitat i informació de l’activitat s’aprofiti per a aspectes com el compliment 
de la normativa sectorial o la recaptació d’impostos. També es proposa la 
col·laboració público-privada en l’àmbit de les dades, amb l’objectiu d’optimitzar 
el seu ús en labors com el disseny de polítiques públiques.   
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El Govern destina 20 milions d’euros a consolidar 
Eurecat com el centre tecnològic de referència 

 

 L’Executiu ha autoritzat que ACCIÓ atorgui l’ajut, que té per objectiu 
accelerar la transferència de tecnologia a les pimes catalanes 
 

 ACCIÓ és l’agència de la Generalitat per a la competitivitat de 
l’empresa 

 
 
El Govern ha autoritzat que ACCIÓ –l’agència de la Generalitat per a la 
competitivitat de l’empresa- atorgui un ajut de 20 milions d’euros a Eurecat. Es 
tracta d’una subvenció contemplada en els acords de govern de finançament 
plurianual de l’entitat i que té per objectiu reforçar-ne la seva activitat per 
consolidar-se com el centre tecnològic de referència a Catalunya. 
 
Així, l’ajut permetrà a Eurecat impulsar el desenvolupament de línies de recerca 
industrial que generin nova tecnologia diferencial, que posteriorment 
incorporaran les pimes catalanes. És un dels mecanismes que garanteixen 
l’accés d’aquestes empreses a la innovació i l’R+D empresarial per guanyar 
competitivitat.  
 
A finals de l’any passat, Eurecat i Leitat van signar un acord de vinculació 
permanent amb l’objectiu d’aprofitar les sinèrgies entre ambdues entitats, 
millorar l’eficiència i incrementar la seva massa crítica. D’aquesta manera, Leitat 
accedirà a 4 dels 20 milions d’euros de l’ajut que el Govern ha autoritzat atorgar. 
Eurecat és fruit de la fusió d’ASCAMM, CETEMMSA, Barcelona Media, 
Barcelona Digital i de la posterior absorció del CTNS i MAQCENTRE. Compta 
també amb el CTM Centre Tecnològic com a centre adscrit. 
 
Eurecat és un agent TECNIO, és a dir, compta amb el segell que atorga ACCIÓ 
a les entitats catalanes (centres tecnològics, hospitals, universitats, grups de 
recerca, enginyeries o empreses) perquè  les empreses i pimes catalanes 
sàpiguen on dirigir-se en cas de necessitar tecnologia per crear o millorar nous 
productes o processos, resoldre els seus reptes tecnològics i participar en 
programes internacionals d’R+D i innovació. Actualment hi ha 68 entitats 
catalanes que compten amb aquest segell. 
 
ACCIÓ és l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana de la 
Generalitat de Catalunya. Impulsa la millora del teixit empresarial català a través 
del binomi internacionalització-innovació, posant a disposició de l’empresa 39 
Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions que donen cobertura a més de 110 
mercats. A més, assessora les empreses catalanes perquè aconsegueixin 
finançament, les ajuda a créixer mitjançant programes de capacitació i les 
orienta en matèria de clústers. També és responsable, a través de l’àrea 
Catalonia Trade & Investment, d’atreure inversions estrangeres a Catalunya. 
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El Govern aprova una dotació de 2,6 milions d’euros per 
als programes de formació i inserció d’aquest curs 

 
 Els PFI volen proporcionar als joves que han deixat l’ESO i no tenen 

estudis la possibilitat de tornar al sistema educatiu 
 

 
El Govern ha aprovat autoritzar un import de 2.625.000 euros per atendre la 
convocatòria de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de 
programes de formació i inserció (FPI) per al curs 2017-2018. Aquest 
pressupost està distribuït en dues anualitats: 2.100.000 euros per compte de 
2017 i 525.000 per al 2018. 
 
Els PFI estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació 
secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni 
participen en cap acció formativa. L'objectiu dels programes és proporcionar-
los, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació 
professional) i, de l’altra, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de 
treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora. 
 
Els programes s'ofereixen en 3 modalitats, segons la seva organització: 
 

- Plans d'iniciació professional (PIP), que es realitzen en instituts de 
titularitat del Departament d'Ensenyament i en centres docents privats i 
establiments de formació autoritzats. 

- Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el 
Departament d'Ensenyament i les administracions locals. 

- Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en 
els instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament. 
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El Govern destina 1,6 milions a la millora de 
biblioteques publiques 

 

 S’obrirà convocatòria pública de subvencions destinada a 
municipis d’entre 3.000 i 100.000 habitants, i capitals de comarca de 
menys de 3.000 habitants  

 
El Govern ha acordat autoritzar el Departament de Cultura destinar, a través de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), un import total d’1.643.750 
euros a la convocatòria pública de subvencions per a les biblioteques públiques 
per a la renovació del mobiliari, l’elaboració i instal·lació de senyalització interna 
i l’adquisició de maquinari durant el període 2017-2018.  
 
Les subvencions es destinaran a municipis de més de 3.000 habitants i de 
menys de 100.000 habitants i en capitals de comarca de menys de 3.000 
habitants, que disposin d’un servei bibliotecari integrat al Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya. 
 
Les biblioteques públiques són un servei cultural bàsic per als ciutadans. 
Actualment, a Catalunya n’hi ha 391, de les quals 11 són bibliobusos que donen 
servei en municipis de menys de 3.000 habitants.  
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El Govern aprova un import de més de 5 milions d’euros 
per a la construcció de l’Escola La Mirada de Sant Cugat 
del Vallès 

 
 
El Govern ha aprovat autoritzar un import de 5.207.772 euros per a la redacció, 
direcció i execució de les obres de nova construcció de l’Escola La Mirada de 
Sant Cugat del Vallès. Es tracta d’una escola de 3 línies que permetrà 
l’escolarització d’alumnes d’infantil i primària. La col·laboració entre el 
Departament d'Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Cugat a través d’un conveni 
fa possible avançar en la construcció de l’escola.  
 
La inversió econòmica, es distribuirà en les següents anualitats posteriors: 
 
Any 2020: 200.000 euros 
Any 2021: 3.000.000 euros 
Any 2022: 2.007.772 euros 
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Altres acords 

 

Convocatòria d’ajuts per donar suport als treballs d’investigació en l’àmbit 
de les ciències de l’esport 
 
El Govern ha autoritzat el Consell Català de l’Esport, adscrit al Departament de 
la Presidència, a realitzar despeses per un import total de 60.000 euros per 
atendre la convocatòria d’ajuts per a la realització de treballs d’investigació en 
l’àmbit de les ciències de l’esport durant el 2017 i el 2018.  
 
Aquesta partida, que es distribueix en 48.000 euros el 2017, i 12.000 el 2018, 
beneficiarà fundacions i altres entitats privades sense afany de lucre que 
exerceixin les funcions principalment a Catalunya i que centrin la investigació 
en els 12 àmbits següents: 
 

 Adaptació cardiocirculatòria en l'exercici físic i d'alt rendiment esportiu. 
 Efectes del procés d'entrenament sistemàtic sobre l'aparell locomotor de 

l'esportista. 
 Utilització de la pràctica física i/o esportiva com a eina per a la millora de 

la salut d'amplis sectors de població. 
 Adaptació psicològica per a l'optimització del rendiment en joves 

esportistes. 
 Recerca en els mètodes i la detecció de l'ús de substàncies prohibides 

en esportistes d'elit. 
 Aspectes per a la prevenció de la violència, racisme i xenofòbia en 

l'esport. 
 Beneficis de la pràctica multiesportiva i/o del treball de valors en la 

pràctica esportiva, en infants i joves. 
 Biotecnologia aplicada a l'esport com a control de la salut. 
 Nutrició i suplements ergogènics en la pràctica esportiva. 
 Fisioteràpia aplicada a la prevenció i tractament de lesions esportives. 
 Salut i esport en persones amb discapacitats. 
 Promoció d'activitat física en àmbits socials determinats. 
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El Govern ha acordat declarar d’interès públic els cursos de formació per 
accedir a la funció pública impartits per empleats de la Generalitat 
 
El Govern ha aprovat l’acord pel qual es declaren d’interès públic els cursos que 
s’organitzen als centres de formació de la Generalitat de Catalunya, impartits 
per personal de la mateixa administració catalana, per preparar les provés 
d’accés a la funció pública. La declaració d’interès públic implicarà que els 
empleats de la Generalitat puguin impartir més de 75 hores anuals de formació 
en aquests centres públics i superar així el límit que fixa la Llei 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 
  
Aquesta normativa estableix que la direcció de seminaris o el dictat de cursos 
o conferències en centres oficials destinats a la formació de funcionaris o 
professorat és una activitat compatible si no té un caràcter permanent o habitual 
i no supera les 75 hores anuals. Amb aquest acord, els empleats de la 
Generalitat podran superar aquest límit, sempre que imparteixin les classes en 
els centres públics de formació de funcionaris. 
  
La modificació afectarà aquelles activitats que es duguin a terme a l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i que corresponguin 
a les convocatòries de processos selectius derivades de les ofertes d’ocupació 
pública dels exercicis 2015 i 2017. El Govern va aprovar l’any 2015 una oferta 
d’ocupació de 1.230 places i aquest 2017 una nova oferta de més de 7.700. 
 


