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El Govern impulsa el nou Codi d’accessibilitat de 
Catalunya 
 

 Els col·lectius de persones amb discapacitat i professionals que 
intervenen en la redacció de projectes i l’execució d’obres han 
reiterat la necessitat d’aquest desplegament normatiu  
 

 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va celebrar entre 
2016 i 2018 un procés participatiu amb el sector de la discapacitat i 
altres agents socials per avançar en el Codi d’accessibilitat català 

 
El Govern ha aprovat la consulta prèvia a la tramitació d’un projecte de decret 
del Codi d’accessibilitat de Catalunya. Treball, Afers Socials i Famílies impulsa 
la creació d’aquest marc normatiu que estableixi les condicions d’accessibilitat 
necessàries perquè els espais públics, edificis, mitjans de transport, productes, 
serveis i processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat 
d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb 
altres dificultats d’interacció amb l’entorn. El text definirà una regulació global, 
que garanteixi la coordinació i coherència entre les mesures aplicables a cada 
àmbit, que defineixi amb un grau de detall suficient les condicions i els 
paràmetres tècnics exigibles en cada circumstància, i que doni seguretat 
jurídica en l’aplicació de la norma. 
 
La iniciativa dona resposta a les demandes de les entitats que agrupen 
persones amb discapacitat física, orgànica, sensorial, visual, auditiva o mixtes, 
intel·lectual i d’altres, que han manifestat la necessitat d’un nou Codi 
d’accessibilitat a Catalunya. Així mateix, els professionals que intervenen en la 
redacció de projectes, l’execució d’obres i les tasques de control són un altre 
dels col·lectius que resten a l’espera d’una nova normativa que resolgui els 
dubtes sobre com s’han d’aplicar les diferents normatives coexistents. 
 
D’altra banda, la Llei 13/2014, d’accessibilitat de Catalunya, aprovada per 
unanimitat al Parlament, estableix que s’ha d’elaborar un decret de 
desplegament que determini els requisits, els paràmetres i els criteris per 
complir les condicions d’accessibilitat previstes a la Llei. El desplegament de la 
normativa suposarà un pas endavant a favor d’una societat més inclusiva, que 
garanteixi l’autonomia i la igualtat d’oportunitats, especialment per al mig milió 
de catalans amb discapacitat reconeguda. 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha dut a terme entre 2016 i 
2018 un procés participatiu on hi ha participat el Consell per a la Promoció de 
l’Accessibilitat, format per les entitats associatives en representació dels 
col·lectius de persones amb discapacitat, alguns departaments de la Generalitat 
i col·legis professionals, com el Col·legi d’Arquitectes, i el de tècnics de 
l’edificació i de l’enginyeria. En aquest marc també s’han celebrat reunions amb 
altres entitats, organismes públics i operadors. 
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El Govern invertirà 15 milions d’euros en obres de 
manteniment en habitatges que administra l’Agència de 
l’Habitatge 
 

 Pel gran volum d’habitatges que abasten aquestes obres, es 
licitaran distribuïdes en set lots, en funció de les zones 
geogràfiques d’ubicació  

 
 
El Govern ha aprovat un acord pel qual l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
proposa licitar la contractació d’obres i serveis de manteniment i d’adequació 
dels habitatges propietat o administrats per la Generalitat, que són prop de 
18.000.  
 
La finalitat d’aquestes obres és realitzar el manteniment preventiu i corrector i 
també les obres d’adequació dels habitatges que han de ser ocupats, per 
complir amb els mínims d’habitabilitat. 
 
Pel gran volum d’habitatges que es veuran beneficiats per aquestes actuacions, 
les obres es licitaran distribuïdes en set lots, en funció de les zones 
geogràfiques d’ubicació: quatre d’aquestes zones pertanyen a la demarcació de 
Barcelona i les tres restants a les de Girona, Lleida i Tarragona, amb la següent 
distribució per lots: 
 
 
 

Lot 
Import sense 
IVA 

Àmbit geogràfic 

Lot 1 3.288.605,48 € Berguedà, Bages i Vallès Occidental (Zona B1). 

Lot 2 2.490.377,36 € 
Anoia, Alt Penedès, Baix Llobregat i Garraf i 
municipi de l’Hospitalet de Llobregat (Zona B2). 

Lot 3 1.823.231,83 € 

Barcelonès (excepte Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat), Osona, Maresme i Vallès Oriental 
(Zona B3) 

Lot 4 1.497.711,15 € Ciutat de Barcelona (Zona B4) 

Lot 5 2.282.437,37 € Demarcació de Girona (Zona G). 

Lot 6 1.418.558,21 € Demarcació de Lleida (Zona LL). 

Lot 7 2.373.368,75 € 
Demarcació de Tarragona (Zona T). 

 

 15.174.290,16 €  

 
 
 
Les obres s’han pressupostat per un total de 15.174.290 euros, IVA exclòs.  
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Les empreses licitadores hauran de presentar el compromís que destinaran 
com a mínim un 5% de treballadors del total de la plantilla que executi el 
contracte, a persones amb dificultats d’inserció al mercat laboral. Aquesta 
condició és d’obligat compliment en l’execució del contracte. Si el licitador 
proposa a la seva oferta un percentatge superior al 5% obtindrà una puntuació 
superior segons el que s’estableix a l’apartat 5 dels criteris de valoració.  
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El Govern aprova un pressupost de 4 milions d’euros 
per a la construcció de l’escola Anglesola de Barcelona 
 

 El Departament d'Ensenyament transferirà l’aportació al Consorci 
d’Educació de Barcelona per a la futura construcció de l’escola 

 
 
El Govern ha aprovat avui una partida de 4.008.000 euros per a la futura 
construcció de l’escola Anglesola de Barcelona. La partida es transferirà al 
Consorci d’Educació de Barcelona, per afrontar les despeses del conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci, i que permetrà 
construir el centre. L’Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, farà una 
aportació d’un total d’1.002.000 euros. 
 
L’escola Anglesola, al barri de les Corts de Barcelona, serà un centre de 2 línies 
d’educació infantil i primària. El pressupost aprovat pel Govern –amb càrrec a 
pressupostos d’exercicis futurs- es dividirà en dues anualitats:  
 
Any 2019: 1.840.000,00 €  
Any 2020: 2.168.000,00 € 
 
L’escola Anglesola és un centre que va obrir les seves portes el curs 2017-2018 
amb dues línies de P3, i enguany és el segon curs que està en marxa, de 
moment de forma provisional a la biblioteca pública de Can Rosés, que s’ha 
adaptat per a aquest fi. 
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El Govern inicia els tràmits per a la creació de l’Oficina 
per a la Reforma Horària 
 

 L’Oficina esdevindrà l’estructura política de caràcter transversal 
encarregada de desenvolupar la carta de compromisos cap a 
l’Objectiu 2025  
 

 Serà pionera al conjunt de l’Estat en l’impuls de mesures per la 
racionalització dels horaris a Catalunya 

 
El Govern ha acordat iniciar els treballs per a la creació de l’Oficina per a la 
Reforma Horària de Catalunya. La creació d’aquest organisme respon a la 
voluntat del Govern de donar resposta als compromisos establerts en el Pacte 
per a la Reforma Horària signat per 109 entitats i agents econòmics i socials. 
L’Oficina per a la Reforma Horària esdevindrà l’estructura política de caràcter 
transversal encarregada de desenvolupar la carta de compromisos cap a 
l’Objectiu 2025 de reforma horària. L’Oficina serà pionera al conjunt de l’Estat 
en l’impuls de mesures per la racionalització dels horaris a Catalunya. 
 
El Govern també impulsarà la creació i constitució de la Comissió de seguiment 
per a la Governança del Pacte per a la Reforma Horària així com les Taules 
Quadrangulars permanents (de caràcter sectorial), que esdevindran l’espai de 
concertació del seguiment dels acords del Pacte entre totes les parts signants. 
 
D’altra banda, la Comissió Interdepartamental per a la Reforma Horària, també 
impulsada des del Govern, serà l’òrgan d’interlocució entre els departaments i 
serà coordinada per l’Oficina per a la Reforma Horària. 
 
La carta de compromisos cap a l’Objectiu 2025 contempla com a propòsits, 
entre d'altres, recuperar les dues hores de desfasament horari en relació amb 
la resta del món, impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a 
favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats 
socials, i consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i 
benestar. 
 

L’Objectiu 2025 vol contribuir a:  

 
 Augmentar els nivells de benestar social de a ciutadania i protegir-ne la 

salut, especialment la dels col·lectius més vulnerables. 
 Fer una distribució més racional dels temps en la vida quotidiana. 
 Assolir uns nivells més alts de conciliació de la vida familiar, laboral i 

personal. 
 Afavorir la pràctica d’activitats que contribueixin a l’adopció d’hàbits més 

saludables. 
 Millorar el rendiment escolar. 
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 Incrementar el temps per al descans. 
 Assolir els objectius de corresponsabilitat i d’equitat de gènere. 
 Millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses. 
 Afavorir la participació ciutadana en iniciatives i organitzacions de la 

societat civil i en la gestió dels afers públics. 
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El Govern declara Bé Cultural d'Interès Nacional el 
monestir de Santa Maria de Lladó 

 El recinte monumental del monestir és una de les peces més 
importants de l’arquitectura medieval de Catalunya 

 

El Govern ha acordat declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de 
Monument Històric, el monestir de Santa Maria, a Lladó (Alt Empordà). El 
recinte monumental del monestir és una de les peces més importants de 
l’arquitectura medieval de Catalunya i mostra els processos d’evolució de 
l’arquitectura i de l’estructuració de les comunitats eclesiàstiques de l’Empordà 
a l’Edat Mitjana. El Govern també ha aprovat delimitar l’entorn de protecció del 
monestir i de l’església.  
 
El monestir es troba situat entre la riera Àlguema, a llevant, i el torrent Ribot, 
que limita les hortes del monestir per ponent. Les actuals edificacions del 
monestir tenen el seu origen en el segle XII, i han estat transformades 
posteriorment.  
 
La notícia més antiga que es té de la canònica de Santa Maria de Lladó és de 
l'any 1089, data en què s’hi va restaurar el culte i la vida monàstica que hi havia 
hagut en època visigòtica, aquest cop, sota la regla de Sant Agustí. L'any 1124, 
el papa Calixt II va aprovar-ne la fundació, els estatuts de la comunitat i 
l’assignació dels béns, que es van incrementar entre segles XII i XIII. La 
canònica de Lladó va ser secularitzada el 1592. Va ser col·legiata fins a la 
desamortització del 1835 i des de l'any 1929, la seva església és la parròquia 
de Lladó, en substitució de la de Sant Feliu. 
 
A més de l’església de Santa Maria de Lladó, ja declarada monument històric 
des de l’any 1925, el monestir està conformat pels antics espais del claustre, el 
pati del monestir, el refectori, la sagristia, la sala capitular i les zones de 
dormitori, actualment seu de l’Ajuntament de Lladó. També formen part del 
monument els altres edificis a ponent del claustre, l’antic hospital, que a partir 
del segle XVII serà la casa de l’Almoiner, i altres antigues cases canonicals, la 
del Sagristà i del Cambrer, totes convertides en habitatges i reformades els 
segles XVII i XVIII. 
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Altres Acords de Govern 
 
Modificats els Estatuts de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge  
 
El Govern ha aprovat modificar l’apartat 3 de l’article 18 dels Estatuts de l’Institut 
de Diagnòstic per la Imatge. Fins ara, aquests estatuts atorgaven a l’Institut la 
condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut i de les entitats de dret 
públic que hi estiguin vinculades o en depenguin. Però les necessitats 
d’intercanvi de prestacions entre totes aquelles entitats que són mitjà propi 
instrumental i servei tècnic del Servei Català de la Salut, fan necessari substituir 
la referència a ‘entitats de dret públic’ per ‘entitats amb la condició de poder 
adjudicador’; a la vegada, s’harmonitza la redacció dels estatuts de les 
empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut. 
 


