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El Govern aprova la recuperació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya  
 

 L’Executiu aprova un projecte que pretén restituir aquest 
organisme i fer-lo més proper, àgil i flexible davant els reptes 
presents i futurs 

 
El Govern ha fet un pas més en el procés per recuperar l’esperit i les funcions 
inicials amb què va néixer fa uns anys l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT). Ha estat amb l’aprovació del projecte de llei de creació d’aquesta 
Agència, per tal que sigui més àgil, flexible i adequada que ara per prestar els 
serveis de salut pública. 
  
L’Agència de Salut Pública de Catalunya es va crear mitjançant la Llei 18/2009 
per implicar tots els departaments del Govern en la protecció i la promoció de 
la salut, en la prevenció de la malaltia i la vigilància de la salut pública, però 
l’any 2014 va perdre la seva personalitat jurídica i va quedar adscrita a la 
Conselleria de Salut, en concret exercint les seves funcions a partir de llavors 
des de la Secretaria de Salut Pública. Ara, però, amb aquesta aprovació, es 
recupera  l’Agència dotant-la de nou de personalitat jurídica pròpia, com a 
organisme autònom administratiu. 
  
En aquests darrers anys s’han produït diverses crisis de salut pública en l’àmbit 
nacional i internacional derivades en part de l’evolució social i tecnològica i al 
continu increment de mobilitat de les persones, béns i mercaderies, dels 
moviments migratoris i la multiculturalitat associada. El Govern entén que la 
resposta a aquestes crisis s’ha de fer de manera eficaç i àgil tant pel que fa a 
nivell central, com regional i local, impulsant la coordinació intersectorial i 
interadministrativa. Davant d’aquest context s’ha fet evident la necessitat de 
recuperar l’ASPCAT com a instrument bàsic i essencial per dotar d’eficàcia, 
agilitat i flexibilitat la resposta davant els reptes actuals i els del futur de la salut 
pública. 
  
A banda de la globalització dels problemes de salut pública, la diversitat 
epidemiològica de Catalunya fa necessari un tractament diferenciat i focalitzat 
dels factors de risc amb actuacions molt específiques que aconsellen la 
proximitat de l’organització a la població. Així, es dota l’ASPCAT d’una 
estructura territorial amb elements de descentralització com els serveis 
regionals. 
  
Amb aquest projecte, en concret, se separen les funcions polítiques i 
estratègiques –que es conserven en l’àmbit de la Secretaria de Salut Pública- 
de les funcions executives i de gestió, que ara es traslladen a l’Agència, que 
recupera una estructura pròpia i especialitzada. Aquesta té el Consell Rector 
com a màxim òrgan de govern, que permetrà garantir una major acció entre 
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sectors i administracions per assolir els objectius de promoció de la salut, de 
prevenció de la malaltia, de vigilància i de protecció de la salut. 
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El Govern aprova el Pla director de salut mental i 
addiccions 2017-2019 
 

 És el full de ruta per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les 
actuacions a desenvolupar en l’àmbit de la salut mental i les 
addiccions, des de la prevenció al tractament dels trastorns 
mentals i les addiccions 
 

 Esdevé una autèntica estratègia nacional en salut mental i 
addiccions i s’acompanya de l’important impuls pressupostari 
del Govern en l’àmbit de la salut mental i addiccions per a aquest 
any 

 
El Govern ha aprovat el Pla director de salut mental i addiccions 2017-2019, 
l’instrument que, amb una periodicitat triennal, ha de definir les directrius que 
han d’orientar el Departament de Salut per impulsar, planificar, coordinar i 
avaluar les actuacions que cal desenvolupar en l’àmbit de la salut mental i les 
addiccions, des de la prevenció dels trastorns mentals i les addiccions al seu 
tractament per tal de millorar la qualitat de vida de les persones afectades i la 
dels seus familiars.  
 
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 1 de cada 4 persones patirà 
algun tipus de trastorn mental al llarg de la vida. A Catalunya, segons les dades 
de l’Enquesta de salut de Catalunya de 2015 (ESCA), 1 de cada 6 persones 
declara que pateix problemes d’ansietat o depressió, amb més incidència en les 
dones (20,8%) que en els homes (12,2%), i en els grups de més edat, les 
classes socials menys afavorides i les persones amb un nivell d’estudis més 
baix. Paral·lelament, aquests darrers anys també s’han caracteritzat per un 
increment de la demanda atesa, de manera que l’any 2015 més d’un milió de 
catalans van consultar l’atenció primària per un problema de salut mental. 
 
Catalunya es troba, doncs, davant del repte de donar un gran impuls a la millora 
de l’atenció a la salut mental i les addiccions, atorgant més rellevància a la 
promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, oferint una atenció de base 
comunitària que prioritzi la recuperació de la persona orientada a la inclusió 
social i laboral, l’apoderament dels moviments en primera persona i de les 
famílies, així com la participació del coneixement clínic, garantint que les 
polítiques es basin en l’evidència disponible, les bones pràctiques i l’ètica. 
 
Per aquest motiu, el Departament de Salut ha elaborat el document 
d’estratègies en salut mental i addiccions per al període 2017-2019, en 
coherència amb les estratègies internacionals del Pla d’acció europeu per la 
salut mental 2013-2020 i de l’Acció conjunta per la salut mental i el benestar i 
consensuat amb el sector de la salut mental i les addiccions (professionals, 
entitats proveïdores i entitats representatives de les famílies i del moviment en 
primera persona). 
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Una estratègia nacional en salut mental i addiccions 
 
Aquest document constitueix en si mateix una autèntica estratègia nacional en 
salut mental i addiccions, alineada amb les polítiques europees de salut mental, 
que dona sentit i coherència a l’impuls pressupostari del Govern de la 
Generalitat en l’àmbit de la salut mental i addiccions aquest any. De fet, el 2017 
és l’any en què Salut prioritza la salut mental i les addiccions i per això s’ha 
volgut fer un pas decidit i ferm de compromís amb el sector, amb un increment 
pressupostari històric que permetrà millorar de forma molt significativa l’atenció 
a les persones amb problemes de salut mental i addiccions i a les seves famílies 
tot garantint l’accessibilitat i l’equitat de l’atenció amb una visió territorial i de 
sistema de salut. 

 
El document parteix d’una anàlisi de la situació en què es conclou que la salut 
mental de la persona té a veure amb l’entorn econòmic i social, fins al punt 
d’indicar que les desigualtats socials tenen un efecte acusat en la salut mental 
de la població infantil. També, l’ESCA 2015 situa els trastorns mentals entre les 
primeres malalties cròniques que declara que pateix la població catalana i que 
afecten de manera greu la qualitat de vida de les persones.  

 
Posteriorment, exposa fins a un total de 7 línies estratègiques que abasten la 
totalitat dels processos, des de la promoció de la salut i la prevenció, el 
diagnòstic i els tractaments, fins a la rehabilitació i la inserció a la comunitat: 

 

1. Contribuir a la promoció de la salut mental positiva i el benestar de 
les persones al llarg de la vida i incrementar el compromís de la xarxa 
d’atenció amb la prevenció dels trastorns mentals i les addiccions. 

2. Millorar les pràctiques assistencials en relació amb els drets de les 
persones i potenciar noves capacitats de participació i apoderament 
de les persones usuàries dels serveis. 

3. Garantir que l’atenció especialitzada sigui territorialment equitativa, 
accessible, integral, competent i basada en la comunitat. 

4. Millorar les condicions de la pràctica assistencial i la formació per 
garantir una atenció digna, segura i efectiva. 

5. Garantir que el sistema de salut proveeixi una atenció integrada a la 
salut física i mental, mitjançant pràctiques compartides entre nivells i 
serveis assistencials. 

6. Millorar la integració amb els serveis no sanitaris que s’ocupen de 
l’atenció a les persones en relació amb els objectius de salut mental 
i addiccions exposats, així com la col·laboració interdepartamental 
imprescindible en totes les facetes de l’atenció.  

7. Garantir els elements de suport al canvi. 
 
Per fer realitat aquestes línies estratègiques, s’han prioritzat al 2017 un conjunt 
d’actuacions per avançar en el desplegament del model d’atenció comunitària i 
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garantir una atenció equitativa, eficient, integrada i integral, tal i com preveu el 
Pla de salut de Catalunya i el Pla integral de salut mental i addiccions. Entre 
aquestes destaquen: 

 

 Impulsar programes de prevenció: suport al programa salut i escola, 
població infantil i juvenil vulnerable. 

 Implantar a tot el territori la cartera de serveis de salut mental i 
addiccions en els àmbits infantil i juvenil i d’adults en atenció primària 
de salut. 

 Incrementar la capacitat assistencial dels centres de salut mental 
infantil i juvenil (CSMIJ), orientats a la detecció precoç i a la 
intervenció primerenca i l’atenció als trastorns mentals greus. 

 Implantar a tot el territori el Programa d’Atenció a la Psicosi Incipient, 
especialment en la població de 14 a 24 anys. 

 Millorar la cartera de serveis dels centres d’atenció i seguiment (CAS) 
i disminuir la variabilitat territorial. 

 Culminar el procés de reconversió dels centres de dia en serveis de 
rehabilitació comunitària a tot el territori. 

 Finalitzar el desplegament de serveis de gestió de casos (PSI) a tot 
Catalunya i ampliar-ho a la població adolescent. 

 Establir en cada territori un pla de desenvolupament d’alternatives a 
l’hospitalització convencional i d’atenció domiciliària. 

 Identificar les necessitats d’unitats o programes especialitzats i la 
redistribució territorial. 

 Incrementar les accions per a l’impuls de les polítiques recollides en 
el Pla Integral. 

 Fomentar accions en relació amb els drets de les persones, la lluita 
contra l’estigma i la participació i apoderament de les persones 
usuàries i famílies. 

 Elaborar un pla operatiu d’implantació territorial (Plans estratègics de 
les regions sanitàries). 
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El Govern equipara les condicions del personal de 
l’Administració de justícia sobre prestacions 
econòmiques d’incapacitat laboral a la resta de 
treballadors de la Generalitat 

 

 El decret llei amplia els supòsits en què el personal de 
l’Administració de justícia podrà percebre fins al 100% de les 
retribucions que percebien el mes anterior a aquell en què va tenir 
lloc la incapacitat 

 

El Govern ha aprovat el Decret llei sobre el règim de millores de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de 
justícia a Catalunya. Amb aquesta regulació es reconeix al personal al servei 
de l’Administració de justícia a Catalunya la mateixa cobertura establerta per al 
conjunt del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector 
públic i de les universitats públiques catalanes que va ser fixada pel Decret llei 
4/2017, de 18 de juliol. 
 
El Decret llei aprovat té per objectiu ampliar fins a vuit els supòsits previstos fins 
ara i se n’afegeixen cinc de nous als ja establerts en què el personal funcionari 
al servei de l’Administració de justícia a Catalunya podrà percebre fins al 100% 
de les retribucions que percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la 
incapacitat. 
 
A partir d’ara s’inclouen els següents nous supòsits pels quals els treballadors 
públics podran percebre una compensació econòmica per incapacitat temporal: 
 

 tractament de reproducció assistida o del període de lactància. 

 malalties que han estat causa de discapacitat amb grau igual o superior 
al 33%. 

 exploracions diagnòstiques invasives. 

 interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per 
inducció farmacològica. 

 situació d’incapacitat temporal per altres malalties greus i/o subjectes a 
declaració obligatòria. 

 

En tots els casos d’incapacitat temporal, a partir del dia 181 i fins al 24è mes de 
la situació d’incapacitat temporal, el subsidi que el personal funcionari rep a 
càrrec de la Mutualitat General Judicial, es complementarà, sense que en cap 
cas es pugui superar el 100% de les retribucions tant bàsiques com 
complementàries, com de la prestació per fill a càrrec. 

 



 

 

Acords de Govern. 24.10.2017  

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

 

8 

El Govern aprova ampliar la representació d’entitats 
públiques a l’Observatori dels Drets de la Infància 
  

 Amb la modificació del Decret 129/2006 també s’adaptarà la 
denominació dels òrgans que formen part de l’Observatori a la nova 
estructura de la Generalitat 

  
  
El Govern ha aprovat modificar el Decret 129/2006, de l’Observatori dels Drets 
de la Infància, amb la voluntat de donar cabuda a les entitats públiques dins de 
l’Observatori per augmentar-ne l’àmbit de representativitat.  
 
Així mateix, també s’ampliarà la participació en els espais de gestió de 
l’Observatori del personal no adscrit a la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència (DGAIA), introduint la figura del coordinador o coordinadora de 
l’Observatori. La persona titular del departament competent en matèria 
d’infància i adolescència designarà aquest coordinador/a per garantir el suport 
tècnic a les tasques de l’Observatori, així com auxiliar el president o presidenta 
en aquelles funcions que li siguin encomanades.  
  
Un altre dels objectius de la modificació del Decret és canviar la denominació 
d’alguns òrgans que componen actualment l’Observatori i adequar-los a 
l’estructura i l’organització vigents del departament competent en aquesta 
matèria.  
  
Des de la seva creació, ara fa nou anys, l’Observatori s’ha reunit amb regularitat 
per acomplir les funcions que té assignades i ha participat activament en la 
divulgació, el foment, el respecte i la garantia dels drets dels infants i els 
adolescents a Catalunya.   
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El Govern aprova que ACCIÓ s’incorpori a la Junta 
Directiva de Leitat 
   
 Aquesta decisió s’emmarca en l’acord de vinculació permanent entre 

Eurecat i Leitat per aprofitar sinergies entre ambdues entitats i 
millorar la seva eficiència 
 

 Amb representació permanent en el principal òrgan de govern de 
Leitat, ACCIÓ participarà en l’impuls, el suport i la consolidació de la 
vinculació entre ambdós centres tecnològics 

 
El Govern ha aprovat la incorporació d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat 
de l’empresa- a la Junta Directiva del centre tecnològic Leitat. Aquesta decisió 
s’emmarca en l’acord de vinculació permanent entre Eurecat, el centre 
tecnològic de referència a Catalunya, i Leitat, signat a finals del 2016 amb 
l’objectiu d’aprofitar les sinergies entre ambdues entitats, millorar l’eficiència i 
incrementar la seva massa crítica.  

 
D’acord amb aquesta decisió, ACCIÓ participarà en l’impuls, el suport i la 
consolidació del procés de vinculació entre aquests dos centres tecnològics, i 
ho farà activament, a través de la seva representació permanent en el principal 
òrgan de govern d’ambdues entitats.  
 
Un dels principals compromisos del Govern és el suport a la indústria i 
l’empresa, amb l’objectiu que Catalunya esdevingui pionera en l’adopció de la 
Indústria 4.0 a nivell internacional i en sigui un dels líders del sud d’Europa. En 
aquest sentit, des del 2012, el Govern segueix una política d’integració de 
centres tecnològics, amb la finalitat d’assolir més eficiència, donar millor servei 
al teixit empresarial català i competir amb èxit internacionalment. 
 
Tant Eurecat com Leitat són centres acreditats amb el segell TECNIO que 
atorga ACCIÓ i que identifica aquelles entitats catalanes (centres tecnològics, 
hospitals, universitats, grups de recerca, enginyeries o empreses) que ofereixen 
tecnologia diferencial i faciliten el procés de transferència tecnològica i de 
coneixement al teixit empresarial català. Eurecat neix 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. 

 
Amb representació permanent en el principal òrgan de govern de Leitat, ACCIÓ 
participarà en l’impuls, el suport i la consolidació de la vinculació entre ambdós 
centres tecnològics. 
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Nomenaments 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA  
 

Pere Martínez i Ammetller, director general d'Anàlisi i Prospectiva 

 
Nascut a Mollet del Vallès, l’any 1957. 
 
Comptable  i administratiu de banca (1975-1990). Va ser director 
d’Administració Bagués-Masriera SA (1990-2011), coordinador del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (2011-2015), coordinador del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (2015-2017) i cap del Gabinet de Relacions 
Institucionals del Departament de la Presidència (2017). 
 
És membre d’Òmnium Cultural des de 1980. Responsable de projectes culturals 
i d’acció cívica a la Junta Comarcal i impulsor del Grup de Tradicions i Costums 
a Mollet del Vallès. Va ser president d’Òmnium Cultural al Vallès Oriental (2007-
2014). 
 
També és membre i secretari del Casal Cultural de Mollet del Vallès, membre 
fundador de la Joventut Nacionalista de Catalunya. Secretari d’Organització 
(1980-1982 i 1988-1990). 
 
Va ser regidor de l’Ajuntament de Mollet del Vallès entre l’any 1995 i el 1999.  

 
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA 
 
Lluís Juncà  Pujol, secretari general del departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda 
 
Nascut a Olot, l’any 1982.  
 
Enginyer de telecomunicació per la Universitat Politècnica Catalunya (UPC) i 
màster en Anàlisi Política per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), també 
va realitzar un Màster in Business Administration (MBA) a l’escola de negocis 
Esade.  
 
Des del mes de febrer del 2016 ha desenvolupat les funcions de director de 
l’Oficina del Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Amb anterioritat, la seva carrera professional ha estat relacionada tant amb el 
sector públic com el privat. Després de tres anys a l’àrea de la consultoria de 
dues multinacionals, entre el 2009 i 2011 va treballar com a assessor al 
Parlament Europeu a la comissió d’Indústria, Recerca i Energia dins l’Oficina de 
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l’eurodiputat Oriol Junqueras. Posteriorment, va treballar com a cap de gabinet 
del President d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).  
 
Albert Castellanos i Maduell, secretari d’Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya 
 
Nascut a Barcelona, l’any 1978.  
 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i màster en 
Economia Pública per la Universitat de York (Gran Bretanya), també va realitzar 
un Mestratge en Funció Directiva a l’Escola d'Administració Pública de 
Catalunya.  
 
El mes de gener del 2016 va ser nomenat director general de Promoció 
Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya, càrrec 
que ha ocupat fins ara.  
 
Amb anterioritat, la seva carrera havia estat dedicada fonamentalment a 
tasques de gestió dins de l'àmbit universitari a la Universitat de Barcelona (UB), 
que havia compatibilitzat amb la docència en economia com a professor 
associat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
  
Bona part de la seva trajectòria professional ha estat vinculada a la gestió 
pública. Destaca la seva experiència a la Generalitat de Catalunya (2006-2011) 
en els àmbits de la promoció econòmica, com a secretari executiu de l'agència 
ACC1Ó, i en polítiques de suport a la recerca com a director executiu de 
l'AGAUR. 
 
Jordi Boixareu Cortina, director general de Promoció Econòmica, 
Competència i Regulació 
 
Nascut a La Pobla de Segur, l’any 1961.  
 
És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona i va cursar una part dels seus estudis universitaris a la New York 
University (Nova York, EEUU). 
 
Des de l’any 2013 i fins avui ha desenvolupat les funcions de director del 
Programa per a l’aplicació i desenvolupament de Tributs de Catalunya. 
Anteriorment, va desenvolupar diverses funcions a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT): com a delegat provincial a Girona (2002-
2013), cap d’Administració de Pedralbes-Sarrià (2001-2002), i cap 
d’Administració de Cornellà (1998-2001). 
  

http://www20.gencat.cat/portal/site/eapc#_blank


 

 

Acords de Govern. 24.10.2017  

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

 

12 

ALTRES ACORDS 
 
Derogat el Decret que permet a Trànsit iniciar el procediment de 
recaptació de les multes impagades  
 
El Govern ha aprovat derogar el Decret 90/2001, de 10 de juliol, que atribueix 
al Servei Català de Trànsit (SCT) la competència per iniciar el procediment de 
constrenyiment de les sancions de multes, amb l’objectiu de traslladar l’exercici 
d’aquesta funció a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). 
 
Aquesta iniciativa ja es preveu en el conveni signat el mes de febrer d’aquest 
any entre l’ATC i el SCT, segons el qual l’Agència assumia la recaptació 
executiva de les multes de trànsit impagades i ho feia d’una manera gradual. 
Durant els primers mesos d’implementació del conveni, el SCT va continuar 
dictant les provisions de constrenyiment que serveixen per iniciar la recaptació 
executiva, un cop finalitzat el període voluntari de pagament. Una vegada 
l’Agència ha assumit la gestió de la recaptació executiva de la totalitat dels 
deutes, també serà l’organisme encarregat de dictar les provisions de 
constrenyiment. 
 
 
El Govern declara els tocs de campana com a Element Festiu Patrimonial 
d’Interès Nacional 

 

El Govern ha aprovat declarar els tocs de campana com a Element Festiu 
Patrimonial d’Interès Nacional i n’ha acordat, per tant, la seva inscripció al 
Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. 
 
Les campanes i els campanars són elements de referència del patrimoni 
cultural,  festiu i sonor de Catalunya. La seva conservació i transmissió a les 
futures generacions també passa per la utilització i la recuperació dels tocs 
manuals per tal de reafirmar una identitat i una tradició mil·lenàries. 
 
En les darreres dècades, la tipologia de tocs s’ha anat reduint. Amb la 
mecanització de les campanes, els tocs s’han reduït al toc de missa, de festa i 
de difunts, a banda del de les hores. Els monestirs encara conserven els tocs 
de les hores canòniques i, a moltes poblacions, els tocs d’ús ritual (ritus de pas: 
bateig, casament, difunts) són encara vigents. En el cas del toc de difunts, hi 
havia tocs diferenciats depenent del sexe, de la classe social i de la categoria. 
D’entre els tocs que s’han anant perdent, si bé encara s’executen puntualment 
en algunes poblacions, n’hi ha d’ús social (foc, consell, sometent, etc.), d’oració 
(maitines, angelus, etc.), d’especials per motius extraordinaris (nomenament 
d’un nou Papa, arquebisbe, coronació d’un nou rei, final de segle, 
esdeveniments religiosos, civils i militars singulars).   
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No obstant, des de finals del segle XX, han anat creixent les accions i activitats 
de revalorització del món campaner. Així ho demostra la trobada de campaners 
de Catalunya, a Os de Balaguer, instaurada l’any 1988 com un espai de trobada 
i de reivindicació. A la jornada anual té lloc una mostra de tocs de diverses 
localitats catalanes i altres activitats, com ara la fosa de campanes, xerrades 
divulgatives, presentacions, etc. El 1993 es va crear la Confraria de Campaners 
de Catalunya, mentre que el 1998 veia la llum el primer número de la revista El 
Batall, publicació que edita la pròpia confraria. El 2004, a Os de Balaguer, el 
municipi de referència del món campaner, obria el Museu de Campanes. 
També, en les darreres dècades, s’han fet diversos inventaris de campanes i 
de campanars de diferents comarques.  
 
En altres municipis també s’organitzen trobades, concerts, cursos i festivals, 
accions anuals o puntuals per posar en valor les campanes i l’activitat dels 
campaners. 
 
 
Aprovada la protecció de l’entorn de la capella del Sant Sepulcre, a 
Olèrdola  
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat la delimitació i protecció de l’entorn de 
la capella del Sant Sepulcre, a Olèrdola, a la comarca de l’Alt Penedès, 
declarada monument historicoartístic de caràcter nacional des de 1974.  
 
La definició d’un entorn de protecció al voltant d’aquesta capella es presenta 
com el millor instrument per garantir la pervivència dels múltiples valors culturals 
del monument en les millors condicions possibles. Es tracta d’evitar que 
l’alteració d’aquest entorn pugui afectar els valors, la contemplació o l’estudi del 
monument. Per això, entre altres aspectes, es vol vetllar  per la visualització 
correcta del monument i per la integració harmònica de les possibles 
edificacions, instal·lacions o usos que s’hi puguin establir en el futur. 
 
La capella del Sant Sepulcre està situada aproximadament a un quilòmetre al 
nord-est del nucli de Sant Miquel d’Olèrdola, adossada a una casa pairal del 
segle XVIII anomenada del Sepulcre. Atesa la topografia del lloc, la situació i les 
dimensions reduïdes del monument, la capella del Sant Sepulcre és una 
edificació que només es pot admirar amb detall des d’una visió propera. Per 
aquest motiu, únicament es considera necessari incloure dins l’entorn la 
parcel·la on s’ubica la capella.  
 
La capella consta d’una sola nau i constitueix l’única església de planta circular 
que hi ha al Penedès. La porta d’accés és adovellada amb un arc de mig punt 
d'inspiració romànica. La capella es corona amb una espadanya moderna d'una 
sola obertura i en l’actualitat la façana es troba arrebossada i pintada de blanc. 
Dins la capella van aparèixer, l’any 1954, unes interessants pintures murals amb 
escenes dels benaurats al paradís, de l’infern i del Sant Sopar.  
 


