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El Govern aprova el Projecte de llei d’ordenació del 
litoral 
 

 La nova llei aposta per una gestió integrada de la costa catalana, 
amb nous instruments d’ordenació i un règim econòmic i financer 
propi que asseguri els recursos suficients per invertir en la millora 
d’aquest àmbit 
 

 Facilita la planificació racional de les activitats a la franja costanera 
per fer compatible la preservació del paisatge i dels ecosistemes 
amb el desenvolupament econòmic  
 

 Reserva al Govern el paper d’administració de referència però 
dotant de més competències als ajuntaments, i impulsa la 
participació de tots els agents en la gestió de la costa 
 

 Els 70 municipis costaners de Catalunya compten amb 596 trams 
de platges, dels quals 336 són urbans (el 56,28%) i 260, naturals (el 
43,62%) 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui el Projecte de llei d’ordenació del litoral, que 
ara podrà començar la tramitació parlamentària. La nova legislació preveu 
desenvolupar la competència exclusiva de la Generalitat en aquesta matèria, 
establerta a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i articular un model de gestió 
integrada de l’espai costaner, seguint les recomanacions de la Unió Europea. 
El Govern ja va aprovar el projecte l’octubre de 2017, però la finalització de la 
legislatura va impedir que s’iniciés la discussió parlamentària en aquell moment. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, que impulsa la nova norma, va 
sotmetre la memòria preliminar a informació pública i a audiència dels 
ajuntaments afectats. A més, durant el març de 2017, va organitzar sessions de 
presentació de la llei dirigides als municipis costaners, que van tenir lloc a 
Barcelona, Girona i Tarragona. 
 
Fins ara, el Govern ha aprovat diversos plans de protecció del litoral per garantir 
el desenvolupament sostenible del territori. No obstant això, la distribució de les 
competències d’ordenació de la costa és molt complexa, atès que hi concorren 
fins a tres nivells administratius: l’Estat espanyol, la Generalitat i els 
ajuntaments. Es fa necessari, doncs, articular nous instruments que ordenin 
aquest àmbit des d’una òptica integradora i incrementar la seguretat jurídica 
dels operadors. 
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Els objectius concrets de la llei són: 
 

 Planificar racionalment les activitats que es desenvolupen a la costa per 
conciliar la protecció del medi ambient i del paisatge amb el 
desenvolupament econòmic 

 Preservar les zones costeres com a garantia d’un turisme de qualitat i 
garantir la utilització sostenible dels recursos naturals 

 Prevenir i reduir els efectes del canvi climàtic 

 Garantir la coherència entre les iniciatives públiques i privades que 
afecten la utilització de la franja litoral 

 
El Govern, administració de referència 
 
D’altra banda, l’assumpció de més competències en la gestió del litoral per part 
de la Generalitat entre els anys 2007 i 2008, a partir de les determinacions 
estatutàries, no va anar acompanyada de la dotació de més recursos econòmics 
per desplegar-les. Per exemple, l’Estat recapta actualment el cànon d’ocupació 
del domini públic maritimoterrestre (DPMT), del qual no participa el Govern. 
 
La llei vol corregir aquestes mancances reservant a la Generalitat el paper 
d’administració de referència, però dotant de més competències als 
ajuntaments i simplificant el procediment administratiu.  
 
El text vol donar resposta també a la inexistència a l’ordenament jurídic tant 
català com espanyol de figures pròpies per ordenar el domini públic 
maritimoterrestre (DPMT). Aquestes noves eines permetran gestionar un àmbit 
especialment sensible i sotmès a nombroses pressions, afavorint el 
desenvolupament sostenible d’un espai estratègic per al país. 
 
Noves eines d’ordenació i gestió del litoral 
 
Per aconseguir aquests objectius, la llei regularà la creació de dues noves eines 
d’ordenació i gestió de la costa. En primer lloc, el Pla d’ordenació del litoral 
català serà l’instrument bàsic per a la gestió integrada de l’àmbit terrestre i marí 
de la franja costanera. El Govern tindrà un termini de dos anys des de l’entrada 
en vigor de la Llei per redactar-lo. 
 
El Pla caracteritzarà el litoral català, definint el seu estat de preservació, i fixarà 
quantes instal·lacions i de quin tipus pot acollir cada tram de platja. Igualment, 
localitzarà les infraestructures i instal·lacions existents; el principals accessos 
al mar i les zones d’aparcament, i les platges amb perill de despreniments.  
 
També contindrà criteris territorialitzats per resoldre les demandes de serveis i 
instal·lacions al litoral i establirà les mesures necessàries per preservar els 
ecosistemes i els paisatges costaners. Finalment, el Pla incorporarà les 
mesures d’adaptació del litoral als afectes del canvi climàtic i els criteris per 
determinar les prioritats d’inversió. 
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La segona eina d’ordenació que crearà la llei seran els plans d’usos del litoral 
i les platges, que hauran d’impulsar els ajuntaments per ordenar les 
ocupacions d’instal·lacions desmuntables i les activitats que es puguin fer al 
llarg de l’any a la seva costa. També regularan els serveis de vigilància i 
salvament, l’accessibilitat i les instal·lacions que tindrà cada tram de platja. 
 
La seva vigència serà de quatre anys, inclouran la previsió d’activitats i 
instal·lacions per aquest termini de temps i els mateixos municipis podran 
atorgar les corresponents autoritzacions.  
 
D’aquesta manera, els municipis autoritzaran usos i obres sense que hagin 
d’intervenir administracions superiors. També s’introduirà per primera vegada 
el règim de declaració responsable davant dels ajuntaments per a obres i usos 
que no incrementin la superfície ocupada o la volumetria i que no comportin un 
canvi d’ús. El resultat serà la simplificació dels tràmits administratius i 
l’acostament de la presa de decisions als ciutadans. 
 
Tant el Pla d’ordenació del litoral com els plans d’usos emfasitzaran la 
necessitat de garantir l’accessibilitat a les platges i la supressió de barreres per 
a les persones amb mobilitat reduïda. 
 
Catàleg de trams de platges 
 
Els dos instruments es basaran en el Catàleg de classificació de trams de 
platges que ha elaborat el Departament de Territori i Sostenibilitat i que divideix 
les platges en urbanes i naturals, amb diferents graus de conservació. En els 
trams naturals es reduirà l’ocupació i es restringiran les distàncies entre les 
activitats autoritzades, mentre que a les platges urbanes es potenciarà l’activitat 
econòmica. 
 
Segons el Catàleg, els 70 municipis costaners de Catalunya compten amb 596 
trams de platges, dels quals 336 són urbans (el 56,28%) i 260, naturals (el 
43,62%). En total, les platges ocupen 259,56 quilòmetres dels 714,4 del litoral, 
un 36% de la seva longitud.  
 
Règim econòmic per garantir la inversió en la costa 
 
La Llei també resoldrà la manca d’un règim econòmic i financer propi del DPMT 
a Catalunya, fet que actualment dificulta l’obtenció de recursos per dedicar-los 
a la conservació del litoral. Així, es crearà un nou cànon a favor de la Generalitat 
sobre el rendiment econòmic d’aquelles concessions que ocupen 
permanentment el domini públic maritimoterrestre, com ara restaurants. 
 
L’import recaptat es destinarà íntegrament a finançar actuacions de millora de 
la costa i permetrà impulsar polítiques més ambicioses en l’ordenació del litoral. 
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La nova llei articularà mecanismes de participació i consulta en la gestió de la 
franja costanera, involucrant tant les administracions més properes com el teixit 
econòmic i territorial. Preveu la creació  del Consell Rector del Pla d’ordenació 
del litoral i dels consells rectors dels plans d’ús del litoral i les platges; es 
tractaria d’òrgans col·legiats, amb participació pública i privada, sense 
personalitat jurídica pròpia. 
 
Finalment, es crearà la Comissió d’Ordenació del Litoral, dependent de la 
Generalitat, amb caràcter resolutiu, consultiu i informatiu. 
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El Govern aprova la creació del Consell Assessor per a 
l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent 
 

 El president del Consell Assessor, nomenat pel president Quim 
Torra, serà l’exdiputat i cantautor Lluís Llach 

 
El Govern ha aprovat aquest matí la creació del Consell Assessor per a l’impuls 
del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, que serà l’òrgan encarregat 
de preparar les tasques d’anàlisi, articulació i creació d’un Fòrum Cívic i Social 
per fer el Debat Constituent. El Consell Assessor serà un òrgan col·legiat adscrit 
al president de la Generalitat i tindrà la missió de preparar i posar en marxa el 
Fòrum com a instrument de participació i cohesió social, que compti  amb la 
participació de la ciutadania, i que s’articuli com un espai de debat per tot el 
territori de Catalunya. 
 
El president del Consell Assessor, nomenat pel president Quim Torra, serà 
l’exdiputat i cantautor Lluís Llach, que fou el president de la Comissió d'Estudi 
del Procés Constituent del Parlament de Catalunya. La resta de membres, entre 
10 i 20 persones, seran nomenats pel president Torra a proposta de Llach al 
llarg dels pròxims dies. El Consell estarà compost per persones de reconegut 
prestigi en les diferents disciplines vinculades als àmbits acadèmic, professional 
i sectorial del país. A més de Lluís Llach com a president, el Consell tindrà una 
vicepresidència i una secretaria. 
 
Els membres del Consell Assessor no percebran cap retribució per l’exercici de 
les seves funcions, ni tindran cap dret de naturalesa econòmica per raó de 
l’assistència a les reunions del Consell, ni tindran dret a cap tipus 
d’indemnització. 
 
El Govern crea aquest Consell Assessor sota el principi del dret de participació 
dels ciutadans en els assumptes públics, que és un dels eixos fonamentals del 
sistema democràtic, que ha de guiar l’acció dels poders públics.  
 
Un dels instruments de què disposa la nostra societat per enfortir el sistema 
democràtic, és la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no 
referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, que estableix el règim 
jurídic i el procediment dels mecanismes de participació, com a instruments 
dirigits a conèixer la posició o les opinions de la ciutadania amb relació a 
qualsevol aspecte de la vida pública de Catalunya.  
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El Govern autoritza la signatura d’un acord per destinar 
30 milions a l’adquisició de pisos provinents 
d’execucions hipotecàries  

 

 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya rebrà 30 milions d’euros de 
l’Incasòl per comprar pisos provinents d’execucions hipotecàries i 
destinar-los a lloguer assequible 

 
El Consell Executiu ha autoritzat avui la signatura d’un acord entre  l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl (Incasòl) que permetrà 
dedicar 30 milions d’euros a l’adquisició de pisos provinents d’execucions 
hipotecàries per destinar-los a lloguer social. Segons aquest acord, que se 
signarà properament, l’Incasòl finançarà l’Agència perquè pugui comprar els 
habitatges. 
 
El Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries  i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària, estableix que la Generalitat de Catalunya pot exercir el dret de 
tanteig i retracte a favor d’aquests habitatges. Així, l’acord autoritzat avui 
permetrà a l’Agència que, un cop esgotades les seves disponibilitats 
pressupostàries, pugui continuar fent efectiu el seu dret de tanteig per adquirir 
més habitatges que passaran a formar part del seu parc propi i es destinaran a 
la promoció de lloguer assequible. Els habitatges es destinaran a les urgències 
que atenen les Meses d’Emergències.  
 
L’Agència retornarà els 30 milions a l’Incasòl, sense interessos, amb l’import 
dels lloguers que recapti dels habitatges comprats i llogats, en un màxim de 40 
anys.  
 
Aquesta és una més de les actuacions que el Govern de la Generalitat emprèn 
per fer efectives les eines que desplega el Decret llei 1/2015 per pal·liar les 
conseqüències de la crisi econòmica iniciada el 2007. Una de les 
conseqüències d’aquesta crisi són els processos d’execució hipotecària iniciats 
per les entitats financeres i la Sareb en habitatges sovint concentrats en barris 
amb dificultats de cohesió social.  
 
El dret de tanteig i retracte a favor de les administracions està permetent  
mobilitzar aquests habitatges per destinar-los a famílies en situació d’especial 
vulnerabilitat, evitant la seva venda a fons d’inversió internacionals que podrien 
portar a una nova  dinàmica especulativa.   
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El Govern constitueix la Taula del Ter 

 

 Malgrat els retards durant l’aplicació del 155, s'han fet avenços 
importants en els darrers mesos, en què s'ha mantingut en tot 
moment un cabal circulant superior als 3 m3/s i s'han reduït les 
derivacions d'aigua cap a l'àrea de Barcelona 

 

 Un primer avantprojecte per ampliar la dessalinitzadora de la 
Tordera, la redacció de l’avantprojecte per rehabilitar la 
potabilitzadora del Ter, entre d’altres, són alguns d’aquests 
avenços 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha constituït avui oficialment la Taula 
del Ter, l’òrgan col·legiat que haurà de fer el seguiment dels compromisos 
assolits en els acords subscrits l'agost de 2017 pel president Puigdemont i el 
conseller Rull amb les administracions, les entitats i les associacions 
representatives dels usos de l’aigua de la conca. Aquests acords persegueixen 
l'objectiu i el compromís de reduir gairebé a la meitat les derivacions d'aigua del 
riu cap a Barcelona, passant dels 166 hm3/any que es derivaven en el 2017 als 
90 hm3/any previstos per al 2027.  

 

Tot i la fermesa de l'acord, la dissolució del Govern de la Generalitat i l'aplicació 
de l'article 155 de la Constitució espanyola van provocar durant diversos mesos 
una situació de paràlisi institucional que va ralentitzar l’activitat en l’àmbit de les 
decisions polítiques, entre les quals figurava la constitució formal i oficial de la 
Taula del Ter en tant que espai i òrgan de seguiment dels acords assolits ara fa 
poc més d’un any. 

 

Antecedents 

Els avenços tecnològics de les darreres dècades en matèria de dessalinització  
d’aigua marítima i de regeneració d’aigües residuals depurades fan possible la 
generació de nous recursos, la qual cosa permet abordar  la possibilitat de reduir 
les aportacions del Ter. Aquesta disminució de les aportacions s’ha de valorar, 
d’una banda,  com  una reducció de la dependència de l’abastament de 
Barcelona i la seva àrea d’influència i, d’altra banda, com una concreció de 
l’exigència de respectar, pels usos existents en la dita conca, els cabals de 
manteniment o ecològics que s’hi fixin. 

L’assoliment d’aquest equilibri entre satisfer les necessitats de la mateixa conca 
com la de seguir proporcionant la garantia d’abastament a l’àrea de Barcelona 
requereix l’esforç col·lectiu i solidari de totes les parts implicades. Tal fet va 
determinar que en data 2 de desembre de 2016 els interlocutors amb 
responsabilitats en la consecució d’aquesta finalitat es dotessin d’un espai  de 
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diàleg i proposta, que va prendre la denominació de Taula del Ter. L’esmentada 
Taula estava formada per representants de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Girona, el Consorci del Ter, la Junta Central d’Usuaris del Baix 
Ter, la Universitat de Vic, el Grup de Defensa del Ter, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, el Consorci de la Costa Brava i la plataforma d’organitzacions de la 
societat civil  Aigua és Vida. 

Les tasques de la Taula del Ter van culminar amb l’adopció d’un acord el 2 
d’agost de 2017. L’Acord preveu la reducció gradual de les aportacions de 
cabals del riu Ter en tres fases 2018-2022, 2023-2027 i 2028 en endavant. La 
dita reducció s’ha d’assolir, en síntesi, adaptant les directrius d’explotació del 
sistema Ter-Llobregat,  implantant els cabals de manteniment del Ter i realitzant 
aquelles inversions necessàries per tal  que no s’empitjori la qualitat de l’aigua 
i es complementi la dotació d’aigua destinada a l’abastament de l’Àrea de 
Barcelona. Aquest Acord també incorpora  el compromís del Departament 
competent en matèria d’aigües de promoure la creació formal de la Taula del 
Ter. 

 

Composició del nou òrgan col·legiat 

La Taula del Ter està formada per: 

 En representació de la Generalitat: la persona titular del Departament 
amb competències en matèria d’aigua, que n’exerceix la presidència; la 
persona titular de la secretaria amb competències en matèria de medi 
ambient; la persona titular de la Direcció de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, i la persona titular de la secretaria general del departament amb 
competències en matèria d’agricultura 

 

 En representació de les entitats locals: l’Ajuntament de Girona; el 
Consorci de la Costa Brava;  el Consorci del Ter, i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 

 

 En representació de les entitats amb interessos vinculats al cicle de 
l’aigua:  la Junta Central d’Usuaris  d’Aigües del Baix Ter; el Grup de 
Defensa del Ter; la plataforma Aigua és Vida, i la Universitat de Vic 
mitjançant el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis. 

 

Una persona al servei de l’Agència Catalana de l’Aigua actua com a 
secretari/ària, amb veu però sense vot. 

La persona titular del departament amb competències en matèria d’aigües 
nomena els vocals de la Taula i els seus suplents, d’acord amb la designació 
efectuada pel titular del respectiu òrgan o entitat. 

 

Pel que fa a les seves funcions, són: 
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 Fer el seguiment de les aportacions de cabals des del riu Ter. 
 

 Analitzar la situació de dependència de l’abastament d’aigua de l’Àrea 
de Barcelona de les aportacions procedents del riu Ter i efectuar 
propostes adreçades a l’obtenció de recursos alternatius. 

 

 Conèixer els estudis que es realitzin per l’aportació de nous recursos al 
Llobregat. 

 

 Conèixer i efectuar propostes en relació amb la implantació dels cabals 
de manteniment a la conca del riu Ter. 

 

 Proposar les inversions necessàries per pal·liar els impactes ambientals 
causats per la reducció dels cabals de manteniment com a conseqüència 
de la declaració de l’estat d’excepcionalitat o emergència en situació de 
sequera. 

 

 Conèixer les directrius generals d’explotació de la XTLL i efectuar 
propostes per a la seva modificació. 

 

Reducció efectiva de l'aigua del Ter cap a Barcelona 

Malgrat el parèntesi de l'acció de Govern per causa de l’article 155, l'Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA) ha estat aplicant el desplegament del full de ruta 
establert amb la resta d'administracions, entitats i representants del territori. En 
aquest sentit, s'ha mantingut en tot moment un cabal circulant superior als 3m3/s 
al seu pas per Girona i s'han reduït les derivacions d'aigua del riu cap a 
Barcelona. 

Precisament durant els primers mesos de l'any, i quan Catalunya es trobava 
immersa en un llarg període de sequera, les derivacions d'aigua del Ter cap a 
Barcelona van registrar el seu mínim històric, fruit de l’increment en l’ús de 
l’aigua del riu Llobregat i de l'aqüífer del Delta.  

 

Desplegament d'altres mesures 

Paral·lelament a aquestes mesures de gestió, l'ACA ha seguit treballant en 
diverses mesures vinculades amb l'acord.  

S'ha dut a terme un primer avantprojecte per ampliar la dessalinitzadora de la 
Tordera, s'ha finalitzat la redacció de l’avantprojecte per rehabilitar la 
potabilitzadora del Ter i també ha conclòs l’estudi per ampliar la potabilitzadora 
d’Abrera (s’estan programant les obres). D’altra banda, a la potabilitzadora de 
Sant Joan Despí s’estan duent a terme les obres de separació de les dues línies 
de tractament. 

Aigua regenerada 
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En la Taula del Ter també es va acordar impulsar l’ús de l’aigua regenerada a 
l’entorn de l’àrea de Barcelona. Des de la primavera, i en virtut del conveni 
signat entre l’ACA i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), s’està ja utilitzant 
aigua regenerada, injectant-la a l’aqüífer del delta del Llobregat i preservant així 
una reserva d’aigua estratègica per a la zona.  

Arran del mateix conveni també es va crear un grup de treball per impulsar la 
reutilització prepotable (aportació d’aigua regenerada al tram final del riu, 
incrementar així el seu cabal i disposar de més aigua per  ser potabilitzada). Cal 
tenir en compte que aquesta darrera mesura, que fins ara només es 
contemplava en escenaris amb els embassaments per sota del 25%, es pretén 
aplicar-la d’una manera més continuada i fora de períodes de sequera, 
incrementant així la disponibilitat de recursos propis a l’àrea de Barcelona.   

 

Seguiment continuat 

Durant el passat mes de gener es va dur a terme una trobada de seguiment 
sobre el compliment dels acords amb els diversos actors implicats i 
properament se’n preveu fer una nova trobada per fer el seguiment, ja amb 
l’assistència de membres del Govern català.  
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El Govern crea el Comitè per a la Integritat de la 
Recerca a Catalunya  

 
 El CIR-CAT és el principal instrument del Programa per a la 

Integritat de la Recerca que vol donar compliment a les 
recomanacions europees en la matèria 

 

 La finalitat del Programa és la promoció i la consolidació de les 
bones pràctiques, així com l’assessorament, l’anàlisi i la 
prevenció de conflictes d’integritat de la recerca a Catalunya per 
garantir-ne la qualitat 

 
El Govern ha aprovat avui la creació del Comitè per a la Integritat de la 
Recerca a Catalunya (CIR-CAT). Aquest Comitè serà el principal instrument 
del Programa per a la Integritat de la Recerca, una proposta pionera que 
neix per donar compliment a les recomanacions europees en la matèria i 
garantir la màxima qualitat de la recerca que es fa a Catalunya.  
  
Amb ple respecte a la llibertat acadèmica i de recerca, i havent escoltat 
prèviament el propi sistema de coneixement i innovació, el Govern 
considera convenient aprovar aquest Programa per a la Integritat de la 
Recerca, que té com a finalitat la promoció i la consolidació de bones 
pràctiques en l’àmbit de la recerca que es fa a Catalunya. Entre les seves 
funcions hi haurà l’assessorament, l’anàlisi i la prevenció dels conflictes 
d’integritat que puguin sorgir en recerca, dels agents d’execució i del 
finançament de la recerca a Catalunya. El programa tindrà una vigència de 
tres anys, prorrogable.  
 
El Govern, amb aquesta mesura impulsada pel Departament d’Empresa i 
Coneixement en col·laboració amb el Departament de Salut, dona resposta 
a les múltiples recomanacions de la Comissió Europea en el marc de 
l’Horitzó 2020, que tenen la finalitat de garantir el respecte envers tots els 
principis ètics en activitats de recerca.  Igualment, es dona així compliment 
als criteris establerts per l’OCDE en el sentit que una mala praxi en recerca 
no només perjudica la ciència sinó que fa minvar la confiança que la societat 
hi té dipositada i, de retruc, la capacitat que té el propi Govern de fomentar 
i promoure la recerca de manera competent i responsable.  
 
Per tal de desenvolupar aquest Programa, el Govern crea el Comitè per a 
la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT), un òrgan consultiu que 
tindrà les següents funcions: promoure les bones pràctiques científiques; 
promoure la formació específica en aquest àmbit; promoure mesures per 
millorar la qualitat de la recerca que es fa a Catalunya, assessorar en 
aquells conflictes d’integritat de la recerca que afectin l’àmbit de les bones 
pràctiques.  
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En l’exercici de les seves funcions, el CIR-CAT actuarà en tot moment amb 
plena autonomia, independència tècnica i amb absència de conflicte 
d’interès, per garantir-ne així la imparcialitat i objectivitat. El Comitè 
assessorarà les universitats, els centres de recerca i altres institucions pel 
que fa a l’organització i la gestió interna dels aspectes relatius a la integritat 
de la recerca.  
 
En tot moment, el CIR-CAT intervindrà a petició d’una entitat, persona o 
col·lectiu de persones interessades en el seu assessorament. La resolució 
que adopti serà sempre en forma de recomanació amb caràcter no 
vinculant. No forma part de les seves atribucions resoldre controvèrsies 
científiques ni acceptar peticions que afectin aspectes legals dels àmbits 
civil, laboral o administratiu, inclosos els relatius a la propietat intel·lectual i 
industrial. El CIR-CAT garantirà en tot moment la integritat, uniformitat, 
justícia i confidencialitat de tot el procés així com de la informació que utilitzi.  
 
Composició del Comitè  
 
El CIR-CAT estarà integrat pels membres següents: 
 
a) Tres membres nomenats per la persona titular del departament 
competent en matèria de recerca i un membre nomenat per la persona 
titular del departament competent en matèria de salut. 
 
b) Tres membres nomenats per les universitats del sistema universitari 
català, a través del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). 
 
c) Dos membres nomenats per les entitats de recerca amb seu a Catalunya 
a través de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), d’entre els 
seus associats, i d’acord amb la Fundació Institució dels Centres de 
Recerca de Catalunya (I-CERCA). 
 
d) Un membre nomenat per la persona titular del departament competent 
en matèria de recerca, d’entre les persones titulars de les sindicatures de 
greuges de les universitats i figures equivalents en el cas dels centres de 
recerca de Catalunya. 
 
e) Un membre d’una entitat privada sense ànim de lucre finançadora de la 
recerca que destaqui pel valor de la seva aportació, nomenat per la persona 
titular del departament competent en matèria de recerca, d’acord amb 
l’entitat. 
 
Els membres del CIR-CAT seran escollits d’entre persones amb autoritat 
científica reconeguda per un període de tres anys prorrogable, en cas de 
pròrroga del Programa, i actuaran amb plena independència de les 
institucions i entitats que els han nomenat. Aquests membres seran escollits 
amb la intenció que hi estiguin representats tots els àmbits del coneixement. 
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Finalment, el CIR-CAT nomenarà d’entre els seus membres les persones 
que han  d’exercir la presidència i la vicepresidència del Comitè. 
  
Precedents 
A Catalunya alguns centres de recerca ja disposen de codis de bones 

pràctiques científiques propis o internacionals que es configuren com a 
instruments voluntaris d’autoregulació i incorporen els seus propis sistemes 
de resolució de conflictes d’integritat de la recerca. 
 
A escala europea destaquen diferents iniciatives en aquest àmbit. El Codi 
Europeu de Conducta per a la Integritat en la Recerca, elaborat per l’ 
European Science Foundation i ALLEA (All European Academies), 
proporciona directrius sobre la conducta apropiada i els principis pràctics 
que han de regir la recerca. El Codi es defineix com un cànon per a 
l’autoregulació amb recomanacions, que neix amb la voluntat de ser 
considerat un model de referència a Europa, però que en cap cas pretén 
substituir les directrius que puguin existir en els respectius països en relació 
amb aquesta matèria.  
 
També cal tenir en compte la tasca que duu a terme l’European Network of 
Research Integrity Offices (ENRIO), que és una xarxa on els seus membres 
discuteixen i comparteixen experiències i possibles solucions relacionades 
amb la integritat de la recerca. 
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El Govern destina més de 9,5M€ a recerca  en salut 

 
 El Departament de Salut els gestionarà  a través de subvencions 

previstes al Pla Estratègic de Recerca Innovació en Salut 
 
El Govern ha aprovat avui destinar un import de 9.550.000 euros per atendre la 
Convocatòria 2019 de subvencions del Pla Estratègic de Recerca i Innovació 
en Salut (PERIS 2016-2020).  
 
El Pla estratègic de Recerca i Innovació en Salut, conegut com a  PERIS, va 
ser  aprovat pel Govern el juny del 2016 i constitueix  un instrument 
primordial  del Departament de Salut per a la planificació, impuls  i coordinació 
de la recerca i innovació en salut per als propers anys. 
 
El seu propòsit és incrementar la competitivitat dels centres de recerca i 
innovació en salut a Catalunya, potenciant la seva presència en l’escenari de 
la  recerca internacional, dins de la vocació de situar a Catalunya a 
l’avantguarda de la recerca biomèdica com un element fonamental de 
desenvolupament econòmic i social i  assolir el major impacte possible al 
traslladar els seus resultats a la  millora de  la salut dels ciutadans a partir del 
coneixement que es genera. 
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El Govern destina més de 64 milions d’euros per 
fomentar la viabilitat de les explotacions agràries 
 

 També ha aprovat la convocatòria d’ajuts per a la diversificació 
econòmica de les zones rurals del programa Leader. Aquests ajuts, 
cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER), tindran un import de 7,6 milions d’euros 

 
 

El Govern ha aprovat autoritzar les despeses amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació per atendre la convocatòria 2019 d’ajuts associats al Contracte 
Global d’Explotació del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 per 
un import total de 64.147.719,30 euros. 
 
El Contracte Global d’Explotació (CGE) és la integració de diversos ajuts 
adreçats a les explotacions agràries, d’acord amb el que estableix la normativa 
comunitària en matèria de desenvolupament rural. Les línies d’ajut associades 
al CGE són les següents: 
 

 Primera instal•lació de joves agricultors i agricultores. 
 Millora de la competitivitat de les explotacions agràries. 
 Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries. 
 Diversificació agrària. 
 Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions 

específiques. 
 Pràctiques agroambientals. 
 Agricultura ecològica. 
 Foment de la ramaderia ecològica. 
 Ajuts d’altres PDR anteriors. 

 
Els ajuts associats al CGE s’emmarquen en la programació europea d’acord 
amb el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020 i 
tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural (FEADER).  
 
L’objectiu principal és incentivar el desenvolupament de les funcions 
productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la 
finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un 
desenvolupament rural sostenible. 
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Ajuts a la diversificació econòmica de les zones rurals 

 
El Govern també ha aprovat les despeses perquè el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació pugui atendre la convocatòria 2019 d’ajuts per 
a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader. Aquests 
ajuts en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 
2014-2020, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER), i seran d’un import total de 7.666.666,67 
euros. 
 
Els ajuts Leader són ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar 
la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica 
d’aquests territoris. A través d’aquests ajuts es fomenta la realització 
d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o 
manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats 
principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i 
comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de 
microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i 
millora del patrimoni rural.  
 
En aquest període, en el PDR 2014-2020 es fixen quatre grans objectius o 
prioritats de desenvolupament rural: 
 

 Fomentar l’arrelament i el desenvolupament econòmic i social dels joves 
al medi rural. 

 Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb 
especial atenció als sectors agrari, alimentari, forestal i les zones rurals. 

 Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector 
agroalimentari. 

 Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la 
protecció dels recursos naturals. 
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El Govern renova el conveni amb l’Estat per a la gestió 
de beques i ajuts a l’estudi del curs 2018-2019 
 

 Tot i els sentencies favorables del Tribunal Constitucional continua 
l’incompliment reiterat de l’Estat del traspàs de les beques a la 
Generalitat  i per aquest motiu, un any més, se signa el conveni de 
col·laboració per a la seva gestió 

 
El Govern ha aprovat avui la renovació del conveni que anualment subscriu amb 
l’Estat, a través dels departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Coneixement, 
per a la gestió de beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs 2018-2019. 
Aquesta col·laboració comprèn la gestió, concessió i pagament de les beques i 
ajuts per a cursar estudis reglats que es concedeixin als qui segueixin els 
estudis a Catalunya qualsevol que sigui la seva nacionalitat. 
 
Concretament, es tracta d’ajuts per a alumnes amb necessitat específica de 
suport educatiu, beques de caràcter general per a alumnes de nivells posteriors 
a l'ensenyament obligatori que cursin estudis a Catalunya -incloent els màsters 
oficials-,  beques destinades a estudiants que cursin estudis enumerats en la 
convocatòria general de beques a l'Institut Obert de Catalunya, beques de 
col·laboració, beques destinades a estudiants de la Universitat Oberta de 
Catalunya i compensació a les universitats pels preus públics no percebuts pels 
becaris que hagin obtingut beca de matrícula. 
 
El curs 2016-2017 es va atorgar per primera vegada a Catalunya la gestió de la 
quantia variable d’aquestes beques, fet que va donar compliment a la sentència 
del Tribunal Constitucional (TC) de maig de 2016, que havia resolt 
favorablement el recurs presentat per la Generalitat contra el Reial Decret 
1721/2007. Tot i aquesta incorporació al conveni, continua l’incompliment 
reiterat de l’Estat del traspàs de la competència en les beques i els ajuts a 
l’estudi a la Generalitat  i per aquest motiu, un any més, se signa el conveni de 
col·laboració per a la seva gestió. 
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El Govern aprova la creació del Programa de suport a 
l’acció exterior de la Generalitat  

 
 L’objectiu del programa és garantir que el Govern compti amb una 

única acció exterior coherent, transversal, coordinada i d’expertesa 
tècnica 
 

 El Programa es va crear el 2014 però l’aplicació de l’article 155 va 
impossibilitar que es prorrogués o se’n pogués fer un de nou, 
malgrat que la missió inicial continuava vigent  

 
El Programa de suport a l’acció exterior de la Generalitat aprovat avui pel 
Govern té la missió de garantir que l’executiu compti amb una única acció 
exterior coherent, transversal, coordinada i d’expertesa tècnica, liderada pel 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. La 
vigència del programa, que és prorrogable, és de quatre anys. 
 
Els objectius de la iniciativa són millorar la transversalitat de l’acció exterior i la 
coherència en el treball dels departaments, intercanviar informació i 
experiències, garantir la formació del personal en l’àmbit de l’acció exterior, dur 
a terme un treball d’estudi i anàlisi dels reptes que presenta l’acció exterior i 
aprofitar l’expertesa tècnica dels empleats públics en els projectes o accions a 
l’exterior en què participen la Generalitat o el seu sector públic. 
 
El primer Programa de suport a l’acció exterior de la Generalitat es va aprovar 
el 2014 amb l’objectiu de disposar d’una administració pública preparada per 
treballar en l’àmbit internacional i de la Unió Europea. Les pròrrogues es van fer 
efectives el 2015 i el 2016 però l’aplicació de l’article 155 de la Constitució 
espanyola no va fer possible la seva renovació abans del 31 de desembre de 
2017, tot i que la missió inicial continuava vigent. 
 
A través de l’acció exterior, la Generalitat de Catalunya pretén reforçar la 
presència i les aliances de Catalunya al món i contribuir en la resolució dels 
reptes globals; aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al 
desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau; i fer de 
Catalunya un actor solvent i reconegut que treballi per una Europa unida en la 
diversitat i reconciliada dins dels seus valors fundacionals. 
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El Govern aprova la reestructuració del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies 

 

 Amb la reestructuració es crea la Secretaria d’Infància, 
Adolescència i Joventut i la nova Direcció General de Serveis 
Socials 

 
El Govern ha aprovat aquest dimarts el Decret de reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Amb aquesta reestructuració 
s’ha volgut donar més rellevància a les polítiques d’infància i joventut i, per això, 
es crearà la nova Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut. L’objectiu és 
millorar la gestió i la coordinació d’aquestes àrees per tal de promoure la 
protecció dels infants i els adolescents, el seu benestar social, el 
desenvolupament comunitari, la seva inclusió social i participació, tot això 
d’acord amb la normativa vigent i per a la protecció especial de l’interès superior 
de l’infant. 
 
Sota el paraigua d’aquesta nova Secretaria s’inclourà la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i la Direcció General de 
Joventut, a la qual continua adscrita l’Agència Catalana de la Joventut.  
 
D’altra banda, també s’inscriu en aquesta Secretaria, l’Institut Català de 
l’Acolliment i l’Adopció (ICAA).  
 
Entre altres, la nova Secretaria té encarregades les funcions de: 
 

 Planificar polítiques per promoure els drets dels infants i els adolescents 
que es trobin a Catalunya, especialment el seu dret de participació com 
a ciutadans actius i la promoció del seu benestar. 

 Elaborar propostes de directrius i coordinar les polítiques d’infància, 
adolescència i joventut. 

 Planificar les polítiques en les matèries gestionades per les unitats que 
en depenen i fer el seguiment de l’execució de les línies d’actuació en 
aquestes matèries. 

 Planificar i impulsar el foment i promoció d'iniciatives, programes 
transversals i actuacions en els àmbits que li són d’interès. 

 Dirigir, impulsar i coordinar actuacions i programes de caràcter 
transversal en matèria d’Infància, Adolescència i Joventut que el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pugui realitzar en 
col·laboració amb altres departaments i altres administracions públiques. 

 Coordinar la planificació, l'execució i l'avaluació de polítiques i programes 
d'infància, adolescència i joventut. 
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Es crea la Direcció General de Serveis Socials 
 
Amb aquesta reestructuració també es produeixen canvis a la Secretaria d’Afers 
Socials i Famílies, a la qual s’incorpora la nova Direcció General de Serveis 
Socials. L’objectiu és anar adaptant progressivament l’estructura departamental 
per facilitar la transitorietat cap a la creació de la futura Agència Catalana de 
Protecció Social. A aquesta Direcció General li corresponen les funcions 
següents:  
 

a) Promoure l’estudi i el disseny d’eines de planificació estratègica, 
programació i avaluació del sistema de serveis socials, a través dels 
òrgans competents del Departament. 
b) Impulsar i implementar les polítiques necessàries per prevenir, atendre 
i promoure la inserció social en les situacions d’exclusió social, en 
coordinació amb les diferents unitats del Departament, administracions i 
les entitats d'iniciativa social en tot el territori de Catalunya. 
c) Impulsar l’elaboració d’instruments i estudis que permetin 
desenvolupar i implementar polítiques dels àmbits propis de la Secretaria 
d’Afers Socials i Famílies, a través dels òrgans competents del 
Departament. 
d) Planificar i coordinar informes, estudis i estadístiques en les matèries 
pròpies de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies. 
e) Promoure l’avaluació de les necessitats d’atenció dels col·lectius 
vulnerables, amb dificultats especials, així com dels models d’atenció 
actuals per vetllar per la seva correcta adequació.  
f) Impulsar l’avaluació de la implementació de la programació territorial 
dels recursos d'atenció social bàsica i especialitzada a Catalunya. 
g) Impulsar l'elaboració, el manteniment i l'actualització de la Cartera de 
serveis socials juntament amb les unitats del Departament. 
h) Impulsar la col·laboració amb altres departaments de la Generalitat de 
Catalunya per tal de garantir el contínuum assistencial de les persones 
usuàries de serveis socials. 
i) Participar en el disseny, el desplegament, la coordinació, l’accés  i el 
seguiment del sistema d'informació en l'àmbit dels serveis socials entre 
les unitats del Departament, les administracions públiques, i entre 
aquestes i el sector privat, a través dels òrgans competents del 
Departament.  

 
Per exercir aquestes funcions la Direcció General de Serveis Socials 
incorporarà la Sub-direcció General d'Anàlisi i Programació, que anteriorment 
depenia de la Direcció General de Protecció Social.  
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Nomenaments 
 
Iolanda M. Aguilar i Juncosa, directora de Serveis del Departament de 
Justícia 
 
Nascuda a Barcelona el 1970 
 
És llicenciada en ciències polítiques i de l’Administració, llicenciada en dret, postgrau 
en administració electrònica, Màster Universitari en Administració i Govern Electrònic 
(UOC) i Màster en Direcció Pública-EMPA (ESADE). 
 
És funcionària del cos tècnic superior de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i del cos de tramitació processal i administrativa, en excedència.  
 
La major part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’Administració de 
justícia i al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, on ha ocupat 
diversos càrrecs de comandament com a cap de l’Àrea d’Inspecció i al capdavant de 
la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics de la Secretaria de 
Relacions amb l’Administració de Justícia. També ha col·laborat com a formadora 
interna a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i al Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada. 
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Altres Acords de Govern  
 
Atorgades les concessions definitives de les emissores de freqüència 
modulada als ajuntaments de Palafolls i Sant Gregori 
 
El Govern ha acordat atorgar als ajuntaments de Palafolls i de Sant Gregori la 
concessió definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones 
mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà 
substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai 
radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions 
contingudes al títol III de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.  
 
L’acord de Govern resol aquestes concessions, que fins ara restaven en 
situació de provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat 
atorgar aquestes concessions, i que les instal·lacions de les emissores 
esmentades s'adiuen als respectius projectes aprovats al seu dia, a les 
especificacions tècniques d'aplicació, han superat la inspecció preceptiva i han 
obtingut de l’administració competent l’autorització de la posada en servei. 

 


