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El Govern aprova les bases reguladores i d’execució 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024  
 

 El PUOSC és el principal instrument de cooperació econòmica de la 
Generalitat per portar a terme noves infraestructures, equipaments 
o serveis de competència municipal 
 

 El Pla, aprovat per l’executiu el passat 21 de maig, està dotat amb 
250 milions d’euros 
 

 L’objectiu del Pla és impulsar accions que afavoreixen la generació 
d’oportunitats i el desenvolupament econòmic al territori 
 

El Govern ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria de les línies de 
subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya  (PUOSC) corresponent 
als anys 2020-2024. L’objectiu del Pla és impulsar accions que afavoreixen la 
generació d’oportunitats i el desenvolupament econòmic al territori.  

 
La nova convocatòria del PUOSC per al període 2020-2024, aprovada pel 
Govern el passat 21 de maig, està dotada amb 250 milions d’euros destinats a 
cobrir les necessitats inversores del món local. Aquest Pla és el principal 
instrument de cooperació econòmica per portar a terme obres i serveis de 
competència municipal. 
 
Aquest PUOSC s’estructura en dues línies de subvenció. Dels 250 milions 
d’euros aportats per la Generalitat en aquesta convocatòria, 160 milions es 
destinen a un programa general d’inversions i els altres 90 milions d’euros 
serviran per finançar projectes de municipis petits i nuclis de població, entitats 
municipals descentralitzades i comarques, de fins a 5.000 habitants, en el marc 
d’una línia de subvencions per a l’acció territorial.  
 
El PUOSC està destinat a cobrir la següent tipologia d’actuacions:  
 

 En el programa general d’inversions, hi poden optar la totalitat dels ens 
locals: 947 ajuntaments, 41 consells comarcals i 65 entitats municipals 
descentralitzades:  

 
a) Les obres de primer establiment i les actuacions destinades a la implantació 
de serveis públics municipals. A aquest efecte, es considera també primer 
establiment o implantació de serveis la renovació total d’immobles. 
 
b) Les obres de rehabilitació. 
 
c) Les obres d’ampliació i millora dels equipaments destinats a la prestació de 
serveis. 
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d) Les obres derivades d’execució d’infraestructures que repercuteixin a evitar 
els possibles riscs naturals.  
 
e) L’adquisició de béns d’inversió per executar accions de millora en política 
digital per a l’impuls de l’activitat econòmica. 
 
f) Les inversions que comportin una millor gestió i més sostenible dels recursos 
dels municipis.  
 

 En el programa de municipis petits i nuclis de població menors de 5.000 
habitants hi poden optar 737 ajuntaments, 1 consell comarcal i 64 entitats 
municipals descentralitzades:  
 

a) Actuacions destinades a impulsar el reequilibri territorial i la pèrdua 
poblacional.  
 
b) Actuacions de millora d’equipaments municipals destinats a serveis públics. 
 
c) Actuacions que formin part d’una estratègia de desenvolupament territorial.  
 
d) Actuacions destinades a serveis supramunicipals.  
 

Tots els projectes subvencionats han de ser destinats a utilitat pública i són 
compatibles de poder rebre altres subvencions d’entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals sempre que no se superi un determinat percentatge 
relacionat amb la població de l’ens municipal on es realitza el projecte. Si bé en 
tots els projectes beneficiaris els ens locals hauran de posar un mínim de 
recursos propis de finançament, en el cas dels municipis més petits s’establiran 
percentatges superiors de cofinançament per possibilitar l’execució de les 
infraestructures.  
 
El Govern, a través de la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions 
amb l’Aran adscrita al Departament de la Presidència, vol que el PUOSC sigui 
un dels programes de referència per a les inversions del món local català, 
especialment dels petits i mitjans municipis, així com també de les comarques.  
 
Amb aquesta nova convocatòria, el Govern aconsegueix una fita històrica ja que 
el Govern recupera des de l’última convocatòria 2008-2012 un instrument 
importantíssim per als ens locals.  
 
El PUOSC 
 
Catalunya té una distribució territorial i unes necessitats territorials diverses que 
repercuteixen directament en el conjunt de la població. En el conjunt de 
Catalunya, els municipis de menys de 5.000 habitants suposen un 78% del total 
de municipis catalans. Aquesta distribució territorial dels municipis i de la 
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població té una importància cabdal a l’hora d’impulsar les polítiques públiques 
de desenvolupament dels territoris i resoldre problemes com l’atur, la 
deslocalització industrial, la necessitat d’atreure noves empreses o la 
despoblació, entre d’altres.  
 
El PUOSC, gestionat per la Generalitat des de 1980, és el principal instrument 
de cooperació econòmica per realitzar obres i serveis de competència 
municipal. El PUOSC coordina tots els esforços de les diverses administracions 
de Catalunya per emmarcar la cooperació econòmica entre administracions 
adreçada a crear noves infraestructures i nous equipaments als municipis, amb 
la finalitat última de millorar la qualitat de vida de la població.  
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El Govern aprova la memòria preliminar per modificar 
la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya  
 

 La modificació de la Llei respon a la necessitat d’adaptar la norma 
a diversos canvis en l’entorn legislatiu català, espanyol i europeu 
 

El Govern ha aprovat la Memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya, per 
tal d’adaptar-la a la situació actual del món de la comunicació audiovisual , i de 
manera especial aplicar la transposició de la Directiva europea (UE) 2018/1808, 
de 14 de novembre de 2018. 
 
La Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya és el marc regulador general 
del sector audiovisual de Catalunya i la seva aprovació, l’any 2005, va suposar 
un important avenç cap a l’actualització i la coherència del model audiovisual 
establert a Catalunya. Tanmateix, en el temps transcorregut des de la seva 
aprovació s’han produït diversos canvis en l’entorn legislatiu català, espanyol i 
europeu que obliguen a revisar el contingut d’aquesta disposició. 
 
En concret són tres els aspectes que cal modificar:  
 

1. S’ha d’actualitzar el marc jurídic aplicable actualment als serveis de 
comunicació audiovisual catalans, per tal d’introduir-hi els canvis que són 
conseqüència de l’aplicació de la Directiva 2010/13/UE, modificada per 
la Directiva (UE) 2018/1808, tot això dins del marc establert per la 
normativa bàsica de l’Estat. 

2. S’ha de modificar el règim de control, inspecció i sanció de l’activitat 
audiovisual sense títol habilitant. L’experiència en l’aplicació de les 
disposicions fins ara vigents, ha denotat la necessitat de millorar les 
actuacions de policia o d’intervenció que efectuen les administracions 
públiques per a la salvaguarda de l’espai català de comunicació 
audiovisual. Cal tenir en compte que la prestació de serveis de 
comunicació audiovisual sense disposar de títol habilitant distorsiona el 
mercat i constitueix una competència deslleial per als prestadors titulars 
de llicència, guanyada mitjançant concurs. 

3. S’ha d’actualitzar la regulació dels serveis de comunicació audiovisual 
sense ànim de lucre per adaptar-la a la normativa bàsica estatal. Per fer-
ho possible, caldrà definir aquests serveis, determinar-ne els règims 
d’intervenció; regularitzar serveis ja existents; obrir un procés 
d’informació pública per conèixer el nombre i la identitat dels serveis i 
crear un òrgan de participació ciutadana i de consulta.   
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La memòria preveu un període de consulta entre el 24 de juliol i el 6 de setembre 
amb l’objectiu de conèixer la millor manera de dur a terme aquestes 
modificacions comptant amb l’opinió dels professionals i les entitats del sector. 
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El Govern destina 8,3 milions d’euros a una línia de 
finançament empresarial per a projectes d’innovació 
per a l’impuls de la transició energètica 
 

 L’objectiu és facilitar la innovació i la generació d’activitat industrial 
a Catalunya en l’àmbit de la descarbonització del model energètic 
 

El Govern ha autoritzat la creació d’una línia de finançament per a projectes 
d’innovació per a l’impuls de la transició energètica dotada amb 8,3 milions 
d’euros. Aquest instrument, que s’anomenarà Línia Innova Energy Tech i està 
impulsat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i l’Empresa de Promoció i 
Localització Empresarial de Catalunya (Avançsa), funcionarà mitjançant la 
concessió de préstecs participatius per a finançar actuacions empresarials que 
contribueixin a avançar en la transició cap a un nou model energètic més net, 
sostenible i democràtic i també a fer front a la situació d’emergència climàtica. 
  
L’objectiu és impulsar el creixement d’empreses ubicades a Catalunya a partir 
de projectes innovadors en l’àmbit de la transició energètica, és a dir, 
relacionats amb l’eficiència energètica, la implantació d’energies renovables, 
l’emmagatzematge d’energia o la mobilitat sostenible. D’aquesta manera, el 
desenvolupament de cada empresa, a més de consolidar iniciatives industrials 
al país, també contribuirà al compliment dels objectius previstos en les bases 
del Pacte Nacional per a la Transició Energètica. Aquest mateix document 
identifica com un dels seus set eixos d’actuació el foment de la recerca i la 
innovació energètica com a vector d’eficiència i de creació d’activitats 
empresarials. 
 
La Línia Innova Energy Tech preveu concedir préstecs participatius d’entre 0,3 
i 2 milions d’euros per a un període d’entre 3 i 6 anys, amb unes condicions 
variables específiques que es determinaran en funció de les necessitats de 
cada empresa sol·licitant. La gestió de la línia correrà a càrrec d’Avançsa, 
mentre que l’ICAEN hi aportarà el pressupost i participarà en l’avaluació tècnica 
dels projectes que s’hi presentin.  
    
La mesura s’afegeix a les iniciatives del Govern per avançar en la transició 
energètica en l’àmbit industrial i per front a la situació d’emergència climàtica 
declarada pel Govern. Així, ja estan en marxa el Pla Renova’t a la Indústria, 
destinat a facilitar la substitució d’equips auxiliars de la indústria i fer el sector 
més eficient i competitiu; el Programa de Cupons per a serveis d’assessorament 
energètic, per tal que les empreses coneguin en profunditat els seus consums 
energètics i les possibilitats que tenen d’optimitzar-los; i en breu s’habilitaran 
línies específiques de subvenció a la indústria per a l’adopció de mesures 
d’estalvi i eficiència energètica (com per exemple la substitució d’equips i de 
processos per altres de més nous i eficients) dotades amb 50 milions d’euros.  
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El Govern destina 325.000 euros a les obres de reforma 
del Parc Olímpic del Segre a la Seu d’Urgell 
 

 El Parc del Segre ha estat escollit per a la celebració del Campionat 
del món de Piragüisme Canoa 2019, eslàlom i descens esprint 

 
El Govern ha aprovat avui autoritzar al Consell Català de l’Esport a atorgar una 
subvenció de 350.000 euros a Parc del Segre SA per col·laborar en el 
finançament de les obres de reforma del parc urbà i dels remuntadors del Parc 
Olímpic del Segre a la Seu d’Urgell.  
 
El Parc del Segre ha estat escollit per a la celebració del Campionat del món de 
Piragüisme Canoa, en les disciplines d’eslàlom i descens esprint. Aquesta 
competició oficial de la Federació Internacional de Piragüisme és classificatòria 
i hi participaran la major part dels països que competiran a Tòquio 2020. Hi ha 
prevista una participació d’uns 60 països dels 5 continents. 
 
Per tal d’acollir el campionat en les millors condicions possibles, són 
necessàries aquestes obres de reforma. Atès que l’entitat no té recursos propis 
suficients per assumir el cost del condicionament de les instal·lacions i tampoc 
es pot acollir a cap de les convocatòries d’ajuts públics existents, ha sol·licitat 
un ajut per import de 325.000 euros al Consell Català de l’Esport. El Parc 
Olímpic del Segre ha presentat un projecte de gestió de la instal·lació i entre els 
principals beneficiats d’aquesta remodelació hi ha el Centre de Tecnificació de 
Piragüisme de la Seu d’Urgell, que recollirà el llegat d’aquesta prova.   
 
La Secretaria General de l’Esport, a través del Consell Català de l’Esport, 
considera important donar-hi suport perquè l’organització d’aquest campionat 
internacional sigui un èxit per al territori i per al conjunt del país. 
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El Govern aprova el Conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Interior i l’Autoritat Portuària de 
Tarragona 
 
El Govern ha aprovat avui la subscripció del Conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya – Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments- i l’Autoritat Portuària de Tarragona, 
per a la prestació dels serveis comuns de prevenció i control d’emergències al 
Port de Tarragona. 
  
Davant de la complexitat, la diversitat i el gran volum d’activitats que es duen a 
terme dins de la zona de servei maritimoterrestre del Port, l’Autoritat Portuària 
de Tarragona vol establir un nou marc de col·laboració, amb els Bombers de la 
Generalitat de Catalunya. Amb aquest conveni es pretén potenciar la 
coordinació en la gestió de les emergències que es puguin produir a la zona del 
Port, millorar l’eficàcia de la prevenció, i donar una resposta coordinada i eficient 
en situacions de crisi. Així, s’estableix un marc de col·laboració que augmentarà 
i millorarà el nivell de seguretat al Port de Tarragona.  
  
Els Bombers de la Generalitat disposen d’una infraestructura i de recursos 
humans i materials especialitzats que els permet gestionar, donar suport i 
resposta, i assumir la direcció dels equips d’intervenció en cas d’emergència. 
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El Govern modifica el Decret de productors i operadors 
de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les 
agrupacions de defensa vegetal 

 

 El canvi de normativa ajusta el concepte de pilot aplicador als nous 
tractaments aeris amb drons  

 

 Les organitzacions de productors reconegudes per l’Administració 
podran obtenir també el reconeixement com a agrupació de defensa 
vegetal  

 
El Govern ha aprovat avui la modificació del Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre 
els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les 
agrupacions de defensa vegetal (ADV).  
 
Concretament, són canvis que afecten al concepte de pilot aplicador de 
productes fitosanitaris. L’actual normativa circumscriu el carnet de pilot 
aplicador a les persones que estan en possessió del títol i la llicència de pilot 
comercial d’avió o helicòpter, però hi ha alguns tractaments aeris que es poden 
fer amb drons i que no requereixen que la persona que els controla sigui pilot 
comercial d’avió o helicòpter. 
 
L’altra modificació inclou la possibilitat que les Organitzacions de productors 
reconegudes per l’Administració puguin obtenir també el reconeixement com a 
agrupació de defensa vegetal ja que actualment no poden atès que la seva 
forma jurídica és la d’una societat amb ànim de lucre, però que per l’activitat 
que realitzen i les característiques dels seus socis interessa que puguin ser 
reconegudes com a ADV.  
 
Les agrupacions de defensa vegetal, són entitats privades sense ànim de lucre 
que agrupen persones agricultores i que tenen com a objecte col·laborar amb 
l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra agents nocius dels 
vegetals, d'acord amb els principis de gestió integrada de plagues i la utilització 
racional dels productes fitosanitaris i altres mitjans de defensa fitosanitària. Ho 
fan mitjançant l'establiment d'un programa d'actuació i la contractació de 
personal tècnic assessor en gestió integrada de plagues. 
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Nomenaments 
 
Joan Vintró i Castells, membre del Consell de Garanties Estatutàries 
 
Nascut a Barcelona el 1953. 
 
Doctor en Dret i llicenciat en Filosofia i Lletres (secció d'Història Moderna) per 
la Universitat de Barcelona; diplomat en Estudis Polítics (DEA) per l'Institut 
d'Estudis Polítics de París. 
 
L'activitat docent s'ha desenvolupat des de l'any 1976 com a professor de Dret 
Polític i Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona en el si de la qual ha 
ocupat els càrrecs de director (2008-2012) i de secretari (2012-2016) del 
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política. Des del 2009 és 
catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona. 
 
Ha desplegat també una activitat professional en el terreny institucional com a 
lletrat del Parlament de Catalunya (1981-2006), àmbit en el qual va ser assessor 
de la ponència i de la comissió redactora de l’Estatut del 2006 i va dirigir la 
redacció de les al·legacions del Parlament davant el Tribunal Constitucional i 
en va redactar personalment diverses parts. 
 
Com a altres activitats professionals en el terreny institucional es poden 
esmentar també la de membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional 
del Govern de la Generalitat de Catalunya (2013-2015) i la d’expert de la 
Comissió de Venècia del Consell d'Europa (1992-2002) amb missions a 
Azerbaidjan, Moldàvia i Romania. 
 
Com a publicacions més rellevants en l’àmbit de l’estudi de l’organització 
territorial de l’Estat es poden citar, entre altres, les següents: la coordinació 
(conjuntament amb Mercè Barceló) de les diverses edicions (la darrera del 
2011) de l’obra Dret Públic de Catalunya (editorial Atelier) amb la redacció dels 
capítols corresponents; la redacció del capítol corresponent a Catalunya en 
l’edició anual de l’obra Informe Comunidades Autónomas durant el període 
1992-2011 (Institut de Dret Públic de Barcelona); la coordinació (conjuntament 
amb Mercè Barceló i Xavier Bernadí) i la redacció dels capítols corresponents 
de l’obra Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya de 2006 (Revista Catalana de Dret Públic, 2010); la 
coordinació (conjuntament amb Miguel Pérez-Moneo) i la redacció dels apartats 
corresponents del llibre Participación política: deliberación y representación 
política en las Comunidades Autónomas (Congreso de los Diputados, 2017); i 
l’article “L’article 155 de la Constitució: configuració jurídica i aplicació a 
Catalunya”, Revista Catalana de Dret Públic, número especial, abril 2019. 
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Altres Acords de Govern 
 
Aprovat el protocol general d’actuació per al suport al Centre d'Activitat 
Regional pel Consum i la Producció Sostenible  
 
El Consell Executiu ha aprovat la subscripció del protocol general d’actuació 
entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC) per donar suport al Centre d’Activitat Regional pel Consum i 
la Producció Sostenible (SCP/RAC). 
 
El SCP/RAC és un centre de cooperació internacional amb els països 
mediterranis en matèria de desenvolupament i innovació del sector productiu i 
la societat civil a partir de models de consum i producció més sostenibles. El 
Centre desenvolupa la seva funció en el marc del Pla d’Acció per al Mediterrani 
(PAM), organització pertanyent al Programa de les Nacions Unides per al Medi 
Ambient. L’Agència de Residus de Catalunya dona cobertura física, jurídica i 
administrativa al SCP/RAC, que actua com un departament internacional de 
l’Agència. 
 
El SCP/RAC es va crear el 1996 per acord de les parts signants del Conveni 
per a la protecció del medi marí i la regió costanera del Mediterrani (conegut 
com a Conveni de Barcelona), que constitueix el marc legal dins el qual opera 
el PAM. Així mateix, a partir de l’any 2009, al Conveni d’Estocolm sobre 
Compostos Orgànics Persistents (COPs) es designa l’SCP/RAC com a  centre 
regional per a la seva aplicació. Des de llavors, aquest tipus de contaminants 
s’introdueixen com a prioritat en gran part de les activitats del SCP/RAC.  
 
Mitjançant el protocol general d’actuació, el Ministeri de Transició Ecològica es 
compromet a donar suport a l’SCP/RAC perquè pugui accedir als recursos 
financers europeus, i l’ARC es compromet a donar suport als programes de 
treball del Centre. 

 
Aprovada la modificació dels estatuts del Consorci per a la Protecció i la 
Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa 
 
El Govern ha aprovat la modificació dels estatuts del Consorci per a la Protecció 
i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa. La modificació respon 
a la necessitat d’adaptar aquests estatuts a la modificació de la normativa 
bàsica estatal en matèria de consorcis. 
  
Les principal modificacions es refereixen a l’adscripció del Consorci, que restarà 
adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
departament competent en matèria de medi natural, atès que l’Alta Garrotxa és 
un espai del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i per tant té una protecció 
bàsica i disposa d’unes normes especials de protecció del medi natural i del 
paisatge. A més el Departament de Territori i Sostenibilitat és l’administració 
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que aporta més recursos al Consorci, la qual cosa també justifica la seva 
adscripció a la Generalitat de Catalunya.  
 
D’altra banda, també s’introdueixen modificacions en el sistema de vot, de 
manera que els acords del Consell Plenari i de la Junta de Govern s’adopten 
per majoria simple mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els 
representants de la Generalitat de Catalunya disposen de 51 vots, els 11 
municipis, 33 vots, amb 3 vots cadascun, i les 4 entitats supramunicipals 16 
vots, amb 4 vots cadascun.  
 
El Consorci per a l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa és una entitat 
consorciada entre els ajuntaments d’Albanyà, Beuda, Cabanelles, Camprodon, 
Maçanet de Cabrenys, Montagut, Sales de Llierca, Sant Joan les Fonts, Sant 
Llorenç de la Muga, Tortellà, la Vall de Bianya; els consells comarcals de la 
Garrotxa, el Ripollès i l’Alt Empordà, i la Diputació de Girona, i la Generalitat de 
Catalunya. El seu àmbit d’actuació abasta l’àrea delimitada pel Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN) corresponent a l’espai d’interès natural de l’Alta 
Garrotxa i dels municipis que pertanyin al Consorci i té com a finalitat i objectiu 
la preservació, revalorització i gestió integral de l’espai natural Alta Garrotxa. 

 

 


