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El Govern dona llum verda al decret llei que aprova les 
regles per a l’autoliquidació de l’Impost sobre begudes 
ensucrades envasades 
 

 El nou text recull, sense cap modificació, el contingut del reglament 
aprovat al juny del 2017 i que el TSJC va anul·lar per defectes 
formals en la seva tramitació 
 

 El període impositiu es manté entre els dies 1 i 20 del mes següent 
a cada trimestre  

 
El Govern ha aprovat el decret llei que recull sense cap modificació el contingut 
del reglament de l’impost que va ser aprovat pel Decret 73/2017, de 20 de juny, 
i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar, no pel 
seu contingut, sinó per entendre que s’havien produït defectes formals en la 
seva tramitació. En aquest sentit, la sentència, que encara no és ferma, tampoc 
afecta la legalitat del tribut, per la qual cosa l’impost continua vigent i se segueix 
meritant.   
 
Davant d’aquesta situació, i amb la voluntat de dotar de seguretat jurídica i fer 
front a un eventual buit legal en aspectes com quan s’ha d’ingressar l’impost, el 
Govern ha decidit tornar a aprovar aquest text que, com l’anterior, regula i 
complementa tots aquells aspectes de caràcter més tècnic o procedimental de 
la Llei 5/2017, del 28 de març de creació del tribut. Per exemple, el decret llei 
estableix, de la mateixa manera que ho feia el reglament, que el termini per 
presentar l’autoliquidació es fixa del dia 1 al 20 del mes següent a la finalització 
del període de liquidació, que és trimestral.  
 
També detalla, per exemple, que seguint la definició de “beguda ensucrada” 
establerta per la normativa comunitària queden excloses de tributació les 
begudes que s’envasen a sol·licitud del consumidor en el mateix establiment o 
per a la seva venda immediata, a excepció d’aquelles begudes que se 
subministren per mitjà d’un sortidor, que sí que tributaran per l’impost. També 
es desenvolupa el concepte de “distribuïdor”, definit com aquell que ven la 
beguda en última instància al contribuent, que és qui, al seu torn la posarà a 
disposició del consumidor final.  
 
Així mateix concreta que, per a la repercussió de l’impost per part del 
contribuent (supermercats, bars, hotels, restaurants, cinemes...) al consumidor 
final, no és necessari que el desglossi en el tiquet de compra.  
 
El decret llei aprovat, que conté 6 articles, una disposició transitòria i una de 
final, entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.   
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IBEE 
 
L’impost sobre les begudes ensucrades envasades grava el consum de 
determinat tipus de begudes com ara refrescos, sodes, sucs de fruita, begudes 
esportives, de te i cafè, amb edulcorants calòrics afegits, energètics, o llets 
endolcides o alternatives a la llet, per raó dels efectes que tenen en la salut de 
la població, en tant que, en atenció als edulcorants calòrics afegits que 
contenen, són susceptibles de generar obesitat i diabetis. 
 
La norma preveu dos tipus de gravamen, segons el contingut de sucre per litre 
de beguda: 0,08 euros per litre per a begudes amb 5 o 8 grams de sucre per 
100 ml; i de 0,12 euros per litre, per a aquelles que en continguin més de 8 
grams per 100 ml.  
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El Govern aprova la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei de protecció de l’ambient 
atmosfèric 
 

 La futura llei servirà per adaptar la normativa vigent a les 
necessitats actuals, ser més eficients en la gestió de la protecció de 
l’ambient atmosfèric i reduir la contaminació 

 
El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei 
de protecció de l’ambient atmosfèric, que permetrà donar resposta a la 
necessitat actual d’establir i regular els instruments i el procediment per a una 
actuació efectiva de les administracions públiques de Catalunya en el camp de 
la prevenció, la vigilància, el control i la correcció de la contaminació 
atmosfèrica. 
 
La futura llei de protecció de l’ambient atmosfèrica, que substituirà l’actual Llei 
22/1983, de 21 de novembre, neix amb l’objectiu d’adequar el marc normatiu 
propi en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric a la realitat jurídica, social 
i tècnica actual per garantir la seguretat jurídica, així com ser més eficient en la 
gestió de la política de protecció de l’ambient atmosfèric, i reduir la contaminació 
atmosfèrica, sonora i odorífera a Catalunya. 
 
Per tant, es vol adaptar la normativa específica que aborda aquesta 
problemàtica a les directrius de la normativa comunitària, i considerar els canvis 
socials produïts en els últims anys, que han fet que sigui imprescindible abordar 
aspectes que no s’havien contemplat als anys 80 per millorar la qualitat de l’aire 
i el soroll. Així mateix, el document haurà de preveure mesures que s’estan 
adoptant a les àrees metropolitanes europees per millorar la qualitat de l’aire, 
com les zones de baixes emissions, que no estaven previstes de forma explícita 
fins ara a la normativa vigent. 
 
La nova llei també inclourà altres formes de contaminació, com l’odorífera, que 
no es va preveure en la normativa actual. A més, permetrà millores 
organitzatives per gestionar d’una forma més eficient els recursos disponibles, 
així com actualitzar els requeriments que han quedat obsolets, i incorporar els 
avenços tecnològics per millorar la diagnosi de la qualitat de l’aire. 
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El Govern ratifica les mesures de conciliació per  
facilitar la mobilitat de les treballadores públiques 
víctimes de violència masclista 
 

 També s’ha aprovat la reincorporació progressiva al lloc de treball 
dels empleats i empleades públics després d’un tractament 
oncològic o malaltia greu 
 

 Aquestes mesures es van acordar en el marc de la Mesa de 
Negociació dels Empleats Públics 

 
El Govern ha aprovat ratificar les mesures de conciliació laboral i familiar per 
facilitar la mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència masclista, 
que es van acordar a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics del 
passat 24 de juliol. 
 
El Govern també ha aprovat els acords per a la incorporació progressiva a la 
feina dels treballadors i treballadores públics després d'una malaltia greu i per 
ampliar els permisos per atendre fills i filles amb discapacitat, que es van 
prendre en la mateixa reunió de la Mesa. 
 
Les treballadores públiques que hagin estat víctimes de violència masclista, o 
que tinguin al seu càrrec infants víctimes de maltractament podran canviar de 
lloc de feina. La Generalitat facilitarà la mobilitat d’aquestes treballadores i 
tramitarà amb caràcter urgent, en un màxim de tres dies, el procediment de 
mobilitat. Així mateix, la Generalitat garantirà que el canvi de lloc de treball no 
impliqui una pèrdua d’ingressos i no comporti un perjudici per a la carrera 
professional d’aquestes treballadores.  
 
D’altra banda, els empleats i empleades públiques podran sol·licitar una 
adaptació progressiva de la jornada laboral després d’un tractament oncològic 
o una malaltia d’especial gravetat, amb una reducció de les hores de treball que 
no comportarà cap disminució de les retribucions.  
 
Finalment, i per als pares i mares amb fills i filles amb discapacitat, s’estén la 
flexibilitat horària per reunions o visites a les escoles també per a aquells casos 
en què els infants amb discapacitat estiguin escolaritzats en un centre ordinari. 
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El Govern declara el 26 de novembre com el Dia de 
l’Arribada del Poble Gitano a Catalunya 
 

 La  declaració, aprovada durant la reunió de l’Executiu, suposa un 
altre pas històric en el reconeixement i l’equiparació de drets del 
poble gitano respecte a la societat de la qual formen part 

 
El Govern ha acordat declarar el 26 de novembre com el Dia de l’Arribada del 
Poble Gitano a Catalunya. Amb aquest gest, es fa un reconeixement a les 
aportacions a la cultura i a la història del país per part d’aquest poble, present a 
Catalunya des de fa més de 600 anys. 
 
S’ha escollit aquesta data atès que el primer document que testimonia l’arribada 
dels gitanos i gitanes a territori català data del 26 de novembre de 1415. Alfons 
V, que en aquell moment era duc de Girona i que més tard va ser rei d’Aragó, 
va signar a Perpinyà un salconduit en català a Tomàs de Saba, fill d’Anthony de 
Saba «de l’Índia», que anava en pelegrinatge cap a Santiago de Compostela. 
Malgrat que es disposa de poca informació sobre la figura de Tomàs de Saba, 
el guiatge signat per Alfons V representa una de les primeres proves 
documentals sobre la presència de persones gitanes a l’Europa occidental. Des 
de la seva arribada ja fa més de 600 anys, el poble gitano ha patit una història 
marcada per la persecució, l’esclavitud, el genocidi, el racisme i la desigualtat 
social. 
 
Amb la commemoració del Dia de l’Arribada del Poble Gitano a Catalunya es 
dona compliment a un dels objectius principals del IV Pla integral del poble 
gitano (2017-202), la promoció de la cultura gitana com a part de la cultura 
catalana, i la difusió dels seus valors i de la seva contribució a la història del 
país. En aquest sentit, aquesta declaració suposa conèixer i reconèixer la 
diversitat de la nostra societat, construint, al mateix temps, un marc de 
convivència intercultural entre gitanos i no gitanos cada vegada més igualitària.   
 
El Pla integral del poble gitano té l’objectiu de combatre, des d’una perspectiva 
global, la situació de desigualtat que pateix la població gitana a Catalunya. 
Aquest document, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, recull més de 120 mesures i 200 accions per seguir millorant les 
condicions de vida dels gitanos i equiparar els seus drets amb la resta de la 
ciutadania. En aquest sentit, preveu desplegar estratègies per implementar 
actuacions d'èxit en els àmbits de l’educació, treball, habitatge, salut, cultura, 
dona, joventut, participació social, interior, justícia, mitjans de comunicació i ens 
locals. 
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El Govern fa balanç de l’activitat del Gabinet Jurídic de 
la Generalitat al llarg del 2018 i constata que el 80% de 
les sentències van ser favorables a la Generalitat  
 

 El nombre total de sentències obtingudes l’any 2018 va ser de 3.878, 
de les quals 2.814 van ser favorables i 350 parcialment favorables  
 

 L’any 2018 va significar una paralització dels litigis davant el TC 
com a conseqüència de l’aplicació de l’article 155 
 

 El text que ha estat analitzat per l’Executiu català subratlla 
l’increment de l’ús del català a la justícia, tot i que encara és baix  

 
El Govern ha analitzat l’informe sobre la memòria d’activitats del Gabinet Jurídic 
de la Generalitat de Catalunya de l’any 2018. Segons aquest document, en el 
darrer any, s’han notificat a la Generalitat 3.878 sentències: el 72,56% 
favorables (2.814) i un 8,12% parcialment favorables (350). És a dir, més del 
80% de les sentències han estat dictades a favor de la Generalitat.  
 
La memòria d’activitats del Gabinet Jurídic també ha destaca l’increment de l’ús 
del català a la justícia, tot i que encara el percentatge és molt baix. L’any 2018, 
un 14% de les sentències han estat notificades a la Generalitat en català, 
mentre que l’any anterior va ser un 10%. En canvi, el nombre d’interlocutòries i 
el nombre de documents de tramitació que utilitzen el català han estat només 
del 9% i del 13%, respectivament. 
 
El total de plets donats d’alta al llarg del 2018 ha estat de 8.066, una xifra similar 
a la de l’any anterior. I l’import de les costes taxades per l’actuació en plets 
favorables als interessos de la Generalitat ha estat de 792.146 euros. 
D’aquestes, en data de 31 de desembre de 2018 s’havien ingressat al Tresor 
de la Generalitat 367.003 euros, un 46,33% del total. Això vol dir que l’estalvi 
per a la Hisenda de la Generalitat que ha suposat l’exercici de representació i 
defensa en els plets guanyats, ha estat de 55.139.504 euros.  
 
La Memòria del Gabinet Jurídic Central també destaca l’increment del nombre 
de tràmits judicials i les notificacions que es van fer a través de mitjans 
electrònics, uns 20.280, 1.031 més que l’any anterior. 
 
Litigis davant el Tribunal Constitucional 
 
L’any 2018 s’ha caracteritzat per la paralització de les actuacions fins al mes de 
juny, degut a les mesures adoptades per l’Estat a l’empara de l’article 155 de la 
Constitució. Cal destacar que, a banda dels procediments en els quals es va 
plantejar conflictivitat competencial enfront de l’Estat i altres litigis de caràcter 
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ordinari, també es van formular diverses accions per qüestionar les mesures 
adoptades per l’Estat a l’empara de l’article 155 de la Constitució. 
 
Al llarg del segon semestre, es va endegar una negociació bilateral amb l’Estat 
per a la solució negociada de la conflictivitat que es trobava plantejada al TC, 
en la qual es va assolir els acords respecte de la llei de la universalització de 
l'assistència sanitària i bona part dels recursos en matèria d'habitatge. 
 
Pel que fa als procediments davant la UE, l’exercici s’ha caracteritzat pels 
efectes de les directrius aplicades per la Comissió Europea respecte als 
procediments d’infracció, que han suposat un abreujament molt considerable 
dels procediments de diàleg interinstitucional en les fases precontencioses i, 
alhora, la concentració i la intensificació del control que exerceix la Comissió 
Europea sobre el compliment del dret de la UE respecte a determinats sectors 
com el medi ambient i la defensa de la competència. 
 
Pel que fa a la funció assessora i formativa, i d’acord amb les dades de la 
Memòria, el nombre d’expedients tramitats ha ascendit a 671. Cal tenir en 
compte que les actuacions en relació amb aquestes funcions es van veure 
clarament afectades per l’aplicació de les mesures de l’article 155 Constitució 
espanyola, fet que ha comportat una disminució en relació amb anys anteriors. 
 
I en referència a les actuacions de règim interior, s’han tramitat 681 expedients, 
i cal destacar les relatives al procés selectiu per a l’accés al cos d’advocacia, 
convocat el 27 d’octubre de 2016 i finalitzat a meitat de 2018. 
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El Govern analitza les línies estratègiques d’actuació 
dels Bombers de la Generalitat davant la nova 
generació de grans incendis forestals 
 

 L’Executiu reconeix com a necessitat de primer ordre mantenir la 
seguretat de la població i les infraestructures, així com garantir la 
preservació de la biodiversitat i els ecosistemes forestals 
 

 Catalunya es caracteritza per tenir un territori per damunt del 64% 
en superfície com a territori forestal 

 
El Govern ha analitzat les línies estratègiques d’actuació del cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya davant la nova generació de grans incendis 
forestals. L’Executiu reconeix com a necessitat de primer ordre mantenir la 
seguretat de la població i les infraestructures, així com garantir la preservació 
de la biodiversitat i els ecosistemes forestals donat que Catalunya es 
caracteritza per tenir un territori per damunt del 64% en superfície com a territori 
forestal (bosc, matolls, garrigues, pastures).  
 
En els darrers 20 anys la pressió dels incendis ha anat en augment. Tot i que 
l’actuació del Cos durant aquests temps ha permès reduir la superfície mitjana 
que crema cada any i estabilitzar el nombre d’incendis, la intensitat del foc i la 
seva velocitat ha anat en augment, sobretot dels que es classifiquen com a 
“successos extrems”.  
 
A això, cal sumar-hi els canvis socioeconòmics com l’abandonament rural i 
l’augment de superfície forestal, i més dies de risc cada any. 
 
En aquest sentit, aquest acord permet: 
 

 Un replantejament del model de treball en incendis forestals davant de 
campanyes més llargues i càlides. 
 

 Un enfocament de gestió forestal integral per garantir boscos sans. És a 
dir, economia rural, gestió forestal i dinàmica de paisatge, en el qual el 
foc de baixa intensitat hi ha de ser.  
 

 Cobertura de recursos materials i de personal, un sistema d’emergències  
sostenible amb un paisatge estructurat per treballar-hi i viure-hi amb 
seguretat.  

 
 Un lideratge proactiu per gestionar un paisatge on els grans incendis no 

es puguin propagar infinitament amb alta intensitat. Això implica  
involucrar els gestors de les emergències  en el lideratge compartit de la 
gestió i la protecció dels valors en el paisatge.  
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 Un treball transversal i cooperatiu de totes les àrees involucrades en la 

gestió del paisatge. La planificació territorial i urbanística i  la definició 
dels  usos del sòl s’han de basar en els objectius d’un paisatge resilient i 
sa i on es pugui treballar amb seguretat com a visió estratègica futura.  

 
 Unes estratègies d’extinció que han d’incorporar també el confinament i 

la contenció com a camí per fer extinció segura i gestió del paisatge. 
 

 Un treball conjunt amb la xarxa d’experts global per aprendre d’arreu del 
món. Es treballa amb equips de recerca per accelerar la transferència de 
coneixement i es lidera projectes a la UE per donar forma a les eines de 
gestió globals. 

 
Objectius d’actuació 
 
Des del cos de Bombers de la Generalitat, i més concretament, des de la seva 
àrea forestal, el GRAF treballa en els següents objectius: 
 

 Operativitat: Millorar les habilitats estratègiques, tàctiques i operatives 
dels bombers 

 Capacitació: Preparar els Bombers per als reptes del segle XXI. 
 Lideratge: Preparar el territori i els bombers davant successos extrems 

d’incendis forestals 
 Pro-activitat: Plantejar els reptes de futur davant els  incendis més 

intensos i ràpids i el que  suposen per garantir la seguretat de la població 
i les infraestructures així com la preservació dels ecosistemes forestals 
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Altres Acords  
 
El Govern aprova la distribució i el traspàs de les competències, activitats 
i serveis del Consell Comarcal del Barcelonès 
 
El Govern ha aprovat la distribució i el traspàs de les competències, activitats i 
serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i 
empreses vinculats o dependents. Es traspassen a les administracions 
destinatàries les funcions i els serveis, així com els béns, els drets, les 
obligacions, els mitjans personals i els crèdits pressupostaris corresponents.  
 
Amb l’aprovació d’aquest Decret, la Comissió gestora del Consell Comarcal del 
Barcelonès, passa a configurar-se com a Comissió liquidadora del Consell 
Comarcal del Barcelonès. Correspon a la Comissió liquidadora fer el seguiment 
i vetllar pel procés de traspassos i de liquidació del Consell Comarcal del 
Barcelonès establerts en aquest Decret.  
 
La Comissió liquidadora pot dur a terme aquelles actuacions que siguin 
necessàries per a l’administració ordinària de l’extint Consell Comarcal del 
Barcelonès i garantir la gestió i la prestació dels serveis fins la finalització del 
procés de traspassos i la liquidació dels béns, drets i obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès.  
 
 
Tres línies d’ajuts per a millores en equipaments culturals i patrimoni, 
finançades amb fons FEDER 
 
El Departament de Cultura ha informat el Govern que aquest dijous s’obren tres 
convocatòries d’ajuts per a equipaments museístics, patrimoni cultural, i 
equipaments escènics i musicals, que comptaran amb una important aportació 
de fons provinents de la Unió Europea.  
 
Els projectes d’inversió serviran per a millores en aquests equipaments 
centrades en tres eixos: les TIC i les aplicacions mòbils per conèixer i adaptar-
se a les necessitats de públics i participants culturals i millorar l’oferta de serveis; 
per a inversions en eficiència energètica als edificis; i per a la conservació, 
protecció i foment del patrimoni cultural.  
 
El fons FEDER està dirigit a entitats del sector públic on participa la Generalitat 
de Catalunya de forma no majoritària, fundacions i altres entitats privades sense 
finalitat de lucre. El fons suposarà una aportació d’inversió de més de dues 
desenes de milions per als equipaments que compleixin els requisits de 
convocatòria. El cofinançament dels ajuts FEDER és d’un 50% de la despesa 
subvencionable. 
 
 


