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El Govern aprova el Pla de Museus de Catalunya, el pla 
d’acció de la Generalitat per al conjunt dels museus del 
país 
 

 “Museus 2030. Pla de museus de Catalunya” formula una visió clarament 
renovadora d’allò que han de ser els museus catalans fins al 2030, i 
dissenya un nou sistema de museus 
 

 També s’ha aprovat el Pla d’Actuacions 2020-2021, que inclou les mesures 
previstes per aquest any i el proper  

 
El Govern ha aprovat “Museus 2030. Pla de museus de Catalunya”, el pla estratègic 
que recull el conjunt de les polítiques de la Generalitat per als equipaments museístics 
catalans. El document defineix les actuacions per dur-les a terme i quantifica els 
recursos econòmics, tècnics i humans per poder executar-les. 
 
Plantejat com una estratègia a mig termini, el Pla de Museus de Catalunya formula una 
visió clarament renovadora d’allò que han de ser els museus catalans en l’horitzó de 
2030, i dissenya un nou sistema de museus, que ha d’articular el suport de la 
Generalitat i de la resta d’institucions del país a aquests equipaments científics i 
culturals. Des del seu inici i fins al 2030, el Pla es desenvolupa en períodes 
quadriennals, on es concreten els objectius específics, les actuacions, els costos, les 
fonts de finançament i el calendari d’execució. Per tal d’avançar progressivament cap 
al 2030, el Pla de Museus inclou ja el Pla d’Actuacions 2020-2021 amb les mesures 
previstes per aquest i el pròxim any, que s’ha aprovat també aquest matí. 
 
El Pla de Museus de Catalunya s’estructura en tres grans àmbits: una síntesi de la 
diagnosi dels museus de Catalunya que permet posar en evidència els principals reptes 
que els museus catalans han d’afrontar en el futur; les propostes estratègiques que 
s’han d’assolir el 2030, i les propostes operatives a través del Pla d’Actuacions 2020-
2021. 
 
Pel que fa a les propostes estratègiques, destaca la formulació d’una nova visió de 
museu centrada en el seu valor públic, és a dir, d’alta utilitat social. També destaca la 
creació d’un instrument bàsic per actuar sobre el conjunt dels equipaments museístics 
catalans per part de la Generalitat, i que consisteix en la creació del Sistema de Museus 
de Catalunya. Mitjançant eines de planificació estratègica com el Mapa de Museus de 
Catalunya, el Sistema de Museus de Catalunya ha d’ajudar a reordenar els museus del 
país i a revisar les categories museístiques actuals, establertes per la Llei 17/1990, de 
2 de novembre, de museus. S’ha de posar en relleu el programa dels museus de suport 
territorial com a element clau en l’estructuració i equilibri dels equipaments patrimonials 
de Catalunya. Així mateix, el sistema ha de reforçar les estructures del Departament 
de Cultura al servei dels museus i ha de desplegar instruments de suport transversal, 
com són les xarxes temàtiques i territorials de museus. 
 
En l’àmbit operatiu, desplegat a través del Pla d’Actuacions 2020-2021, el Pla de 
Museus planteja 31 objectius específics i 67 actuacions concretes, i conté una memòria 
econòmica que ha de permetre garantir-ne el compliment. Així mateix, s’ha definit el 
sistema d’avaluació del Pla d’actuacions 2020-2021 per part del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts, que permetrà que avaluï aquesta política sectorial. 
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L’aprovació del Pla, que va ser presentat el setembre de 2017, va quedar aturada, com 
moltes altres iniciatives de la institució, per les extraordinàries convulsions que ha patit 
l’autogovern català durant aquests darrers anys. Com a eina fonamental de la política 
museística de la Generalitat, el Pla havia de ser aprovat pel Govern de Catalunya a 
inicis de 2018. La suspensió de l’autonomia catalana aquell any no en va permetre 
l’aprovació ni la tramitació prèvia preceptiva.  
 
Des de la seva presentació el 2017, i malgrat les situacions extraordinàries, el 
Departament de Cultura ha treballat per implementar el màxim nombre d’accions 
contingudes al Pla. Actualment s’ha iniciat el 75% de les actuacions previstes, entre les 
quals cal destacar: la definició del Mapa de Museus de Catalunya; la consolidació de 
les xarxes territorials i temàtiques de museus; la celebració del primer Fòrum dels 
Museus de Catalunya; la creació dels museus de suport territorial; les bases per a les 
ampliacions del MACBA i el MNAC; la creació d’un programa d’inversions per la 
renovació museogràfica dels museus catalans a través de subvencions i en convenis 
pluriennals; l’increment del Fons d’Adquisició de Béns Culturals; l’elaboració de 
programes de conservació preventiva i de digitalització, la creació del Baròmetre Social 
dels Museus i la recent aprovació del Pla d’Accessibilitat de museus i centres i espais 
d’arts visuals de Catalunya. 
 
El Pla de Museus de Catalunya és el resultat d’un procés de treball fonamentat en el 
diàleg i la participació del sector museístic del país. Més de dos-cents professionals hi 
han aportat la seva expertesa i el seu parer en diferents fases de la seva elaboració. 
La síntesi de la diagnosi, la visió, els objectius i les actuacions que s’inclouen en el Pla 
són conseqüència de la reflexió realitzada i compartida amb el sector museístic. 
 
Es pot consultar el Pla de Museus a l’enllaç següent: 
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/ambit-sectorial/museus-
2030-pla-de-museus-de-catalunya/ 
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El Govern injecta 6 milions d’euros extres al sector 
cultural per revertir els efectes de la pandèmia  
 

 És la segona actuació del Pla Rescat, que fins el moment suma 40 
milions d’euros  

 
El Govern ha aprovat autoritzar una transferència de crèdits entre diferents 
conceptes pressupostaris del Fons de Contingència, cap al pressupost del 
Departament de Cultura per al 2020, amb l’objectiu que es puguin fer efectives, 
en una primera fase immediata, un seguit d’aportacions al sector cultural per un 
import de 6.000.000 d'euros, per pal·liar i minimitzar al màxim les 
conseqüències econòmiques causades per la pandèmia de Covid-19.  
 
Aquestes aportacions s’emmarquen en el Pla de Rescat que va posar en marxa 
el Departament de Cultura i que inclouen tota a una sèrie de mesures per tal de 
protegir el teixit cultural i donar-li tot el suport necessari per tal que, un cop 
finalitzada aquesta crisi sanitària, sigui possible la represa de l’activitat cultural 
al més aviat possible. 
 
Les actuacions a les quals s’han de destinar els sis milions d’euros d’aquesta 
primera fase són les següents: 
 

a) Ampliació de la convocatòria per la cancel·lació d’espectacles: 1.800.000 
euros, per atendre la demanda de la Convocatòria Covid-19 i que 
revesteix la màxima urgència perquè aquesta actuació s’ha de culminar 
dins aquest exercici pressupostari. 
 

b) Ampliació de la convocatòria pel doblatge i subtitulació de pel·lícules i 
festivals i mostres de cinema: 1.100.000 euros.  
 

c) Per atendre demandes del sector cultural. Nova convocatòria per cobrir 
les despeses de les activitats de cultura popular que es duen a terme en 
els ateneus i centres culturals: 600.000 euros.  
 

d) Per atendre la demanda de la convocatòria Covid-19 i subvencions per 
publicitar l'activitat als diferents sectors culturals (l’Associació de Sales 
de Concerts de Catalunya –ASACC-, l’Associació d’Empreses Teatrals 
de Catalunya –ADETCA-, l’Associació de Promotors i Editors 
Fonogràfics i Videogràfics Catalans- APECAT-, i el Gremi d'exhibidors 
de cinema  de Catalunya) :  2.500.000 euros.  

 
Aquest fons se suma als 34 milions d’euros que el mateix Departament de 
Cultura ja va reassignar amb caràcter extraordinari per estabilitzar i donar 
confiança a tot l’ampli espectre del sector cultural i es preveu que n’hi pugui 
haver més. 
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El Govern actualitza el catàleg de jocs de Loteries de 
Catalunya 
 
 El Decret representa un primer pas cap a la transformació de Loteries 

de Catalunya i crea la loteria col·lectiva, una modalitat de loteria 
mixta vinculada al teixit social i associatiu 

 
 El text estableix un fons de reserva, dotat amb l’import de premis no 

adjudicats, que permetrà augmentar la quantia dels premis futurs  
 

El Govern ha aprovat el Decret que actualitza el catàleg de jocs i apostes 
autoritzats a Catalunya, que estava vigent des del març del 2004. El nou text, 
que representa un primer pas cap a la transformació de Loteries de Catalunya, 
suprimeix algun joc que havia quedat obsolet, com ara el Súper 10, i crea la 
loteria col·lectiva, una modalitat de loteria mixta vinculada al teixit social i 
associatiu, on l’usuari pot jugar dos números a l’hora: una primera xifra exclusiva 
per a cada bitllet, amb la qual es participa en un sorteig de premis individuals; i 
un segon número, que entrarà en un sorteig de premis col·lectius, és a dir, 
l’import global es repartirà entre tots els bitllets que surtin guanyadors. 
 
Una altra de les característiques d’aquesta nova loteria és que se sortejaran els 
premis entre els números efectivament venuts i, per tant, tots els sortejos tindran 
guanyadors de totes les categories. El text també estableix el llindar mínim i 
màxim del valor dels bitllets o el percentatge destinat a premis, que oscil·larà 
entre un 40% i un 70%, però el detall del preu del bitllet, l’import dels premis, 
l’interval de números que hi participaran o l’inici de la comercialització, entre 
d’altres, es concretaran en una resolució que es publicarà en els propers mesos. 
 
El Decret aprovat avui també crea un fons de reserva específic, dotat amb 
l’import de premis no adjudicats de sortejos anteriors, que permetrà incrementar 
l’import dels premis futurs. D’altra banda, el nou text redefineix les figures que 
composen la xarxa comercial i introdueix la possibilitat que persones jurídiques 
i entitats sense ànim de lucre col·laborin en la distribució d’alguns dels jocs que 
comercialitza Loteries de Catalunya. 
 
Una loteria solidària 
 
Loteries de Catalunya destina íntegrament els seus beneficis a programes 
socials a través del departament competent en benestar social. En total, des de 
l’any 1992, han sigut 265 milions d’euros. 
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El Govern obrirà tres noves delegacions a Austràlia, al 
Japó i al Senegal 
 

 Les tres noves oficines, que s’afegeixen a les 15 existents, cobriran 
zones geogràfiques on encara no hi havia representació 
institucional catalana 
 

 Les obertures també s’emmarquen en les actuacions de la 
Generalitat per contrarestar els efectes de la pandèmia i contribuir 
a la recuperació econòmica i social 

 
El Govern ha aprovat l’obertura de tres noves delegacions: a Austràlia, amb seu 
a Sydney; al Japó, amb seu a Tòquio; i al Senegal, amb seu a Dakar. Les tres 
noves delegacions responen a la necessitat de cobrir zones geogràfiques on 
encara no hi havia representació institucional catalana, amb la voluntat de ser 
present a tot el món.  
 
Les noves oficines seran un instrument idoni per desplegar els diferents plans 
d’acció exterior del Govern, com el Pla Àfrica 2020-2023, el Pla Japó 2020-2023 
o el Pla de reactivació econòmica i protecció social.  
 
L’ampliació del nombre de delegacions, que passarà de 15 a 18, reforça la xarxa 
d’oficines de  la Generalitat a l’exterior per optimitzar la col·laboració 
internacional en l’esforç per contenir la pandèmia i alhora contribuir a la 
reactivació econòmica i social del país. 
 
Delegació a Austràlia 
 
Amb la delegació a Austràlia, el Govern s’instal·larà per primer cop a Oceania, 
encara que des del 1988 hi ha una oficina d’ACCIÓ a Sydney. La Delegació del 
Govern cobrirà també Nova Zelanda. 
 
Austràlia s’ha convertit en una de les destinacions més populars per al turisme 
de Catalunya, tal com demostra l’alt volum de casos (113, un dels països amb 
més persones ateses) de catalans i catalanes gestionats des d’aquest país pel 
Departament d’Acció Exterior durant la crisi de la Covid-19 entre març i juny de 
2020. A més, Austràlia i Nova Zelanda acullen uns 3.500 catalans, mentre que 
els dos països tenen a Catalunya una diàspora de prop d’un miler de persones. 
 
Tant Austràlia com Nova Zelanda tenen un gran potencial en l’establiment de 
cooperacions internacionals necessàries per assolir objectius i projectes del Pla 
de reactivació econòmica i protecció social. Amb un índex de desenvolupament 
humà del 0,939 (el tercer millor del món) i una àmplia expertesa en àmbits com 
l’acció climàtica, el model australià resulta de gran interès per a Catalunya. Fins 
a la pandèmia, Austràlia acumulava 27 anys de creixement econòmic anual 
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ininterromput i ostentava el rècord del període més llarg de creixement sense 
recessió per a una economia desenvolupada. Des de 1991, l’economia 
australiana ha registrat una taxa de creixement mitjà del 3,2% anual. 
 
Per la seva banda, Nova Zelanda ocupa posicions capdavanteres en escala 
mundial en polítiques públiques de caire social i en camps com la transparència, 
l’eGovernment o la gestió de la crisi de la Covid-19. 
 
Delegació al Japó 
 
El Govern vol reforçar la seva presència institucional a l’Àsia-Pacífic creant-hi 
la primera delegació al Japó, que tindrà també funcions de prospecció a Corea 
del Sud i la Xina. 
 
L’obertura de la Delegació del Govern al Japó és una conseqüència lògica de 
la relació històrica entre Catalunya i el Japó els darrers 40 anys: el Consolat 
General del Japó es va instal·lar a Barcelona el 1987 i la primera oficina de la 
Generalitat a l’exterior va ser l’oficina d’ACCIÓ a Tòquio, inaugurada el 1988. 
 
Japó ha estat considerat sempre un país prioritari en l’acció exterior del Govern, 
com demostra el Pla Japó, que amb més de deu anys de vigència marca les 
línies de col·laboració en els àmbits econòmic, turístic, científic i cultural. 
 
En un context de pandèmia mundial i amb la necessitat de reactivar l’economia, 
Japó s’erigeix com un soci preferent. És la tercera economia mundial (després 
dels EUA i de la Xina), amb un mercat de 172 milions d’habitants d’un alt poder 
adquisitiu.  
 
Catalunya és la principal destinació de la inversió japonesa a Espanya, ja que 
més de la meitat d’empreses japoneses establertes a l’Estat espanyol són a 
Catalunya. A més, Catalunya acull anualment uns 200.000 turistes japonesos 
malgrat l’absència de connexió aèria directa amb Barcelona, la gran assignatura 
pendent en la relació Catalunya-Japó. 
 
Les relacions amb el Japó presenten múltiples oportunitats de col·laboració per 
a l’assoliment d’objectius del Pla de reactivació econòmica i protecció social, 
especialment als àmbits de la innovació tecnològica, la recerca i transferència 
de tecnologia, les polítiques digitals o l’agricultura i gastronomia. 
 
Delegació al Senegal 
 
La Delegació del Govern al Senegal, amb seu a Dakar, servirà per potenciar la 
presència institucional de Catalunya a l’Àfrica, concretament al sud del Sàhara. 
Cobrirà el Senegal i Gàmbia i tindrà funcions de prospecció a Costa d’Ivori, 
Ghana, Mali i Nigèria.  
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Es tracta de la regió de l’Àfrica subsahariana amb la diàspora més gran a 
Catalunya, ja que el Senegal, Gàmbia, Mali i Nigèria són l’origen del 93% de la 
migració de l’Àfrica negra a Catalunya, un total de 58.184 persones el 2019. 
D’altra banda, el Senegal, Gàmbia i Mali acullen la principal comunitat catalana 
a l’Àfrica subsahariana, en total 1.717 residents.  
 
El Senegal és un país prioritari en l’acció exterior del Govern. L’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) així el cataloga en els 
darrers tres plans directors, i hi té un representant destacat. A més, és el país 
de l’Àfrica al sud del Sàhara amb una major presència d’ONG catalanes, 
algunes de les quals establertes des dels anys 60. 
 
En el context de pandèmia i la crisi de la Covid-19, el Govern està convençut 
que cap societat estarà segura fins que totes ho estiguin, i per això aposta per 
un compromís solidari amb una regió propera geogràficament i, sobretot, amb 
una gran quantitat i diversitat de vincles amb Catalunya. 
 
El Senegal és un dels països on més han crescut les vendes d’aliments 
catalans. D’altra banda, gairebé un miler d’empreses catalanes exporten a 
Nigèria. A més, el 2014 Catalunya va obrir una oficina d’ACCIÓ a Ghana, fet 
que ha comportat un augment dels fluxos econòmics i de la presència 
d’empreses catalanes a la regió. 
 
L’Àfrica occidental està experimentant un important creixement econòmic i 
ofereix grans oportunitats en inversions en infraestructures i sectors estratègics, 
fet que pot ser molt útil en el marc de l’objectiu d’internacionalització del Pla de 
reactivació econòmica i protecció social. 
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El Govern crea el Comitè assessor Catalunya-Next 
Generation EU per seleccionar projectes que optaran 
als recursos del fons europeu de recuperació 
 

 Els vocals del comitè seran persones de reconegut prestigi en 
matèria econòmica i vinculades als àmbits acadèmic, professional i 
sectorial del país 
 

 Els projectes s’identificaran i valoraran durant els mesos d’octubre, 
novembre i desembre del 2020 

 
El Govern ha aprovat la creació del Comitè assessor Catalunya-Next 
Generation EU (CONEXT CAT-EU), un òrgan col·legiat que té per objectiu 
promoure i identificar projectes que optaran a aconseguir recursos del fons 
europeu de recuperació Next Generation. Els projectes se seleccionaran entre 
les propostes recollides en el Pla per la reactivació econòmica i la protecció 
social presentat pel Govern el juliol passat i d’acord amb l‘informe elaborat pel 
Grup de Treball Catalunya 2022, així com entre altres projectes que compleixin 
els criteris definits pel propi comitè. 
 
D’aquesta manera, el comitè CONEXT CAT-EU complementarà la tasca de la 
Comissió per a l'elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció 
Social com a conseqüència de la crisi de la Covid-19 (CORECO), l’òrgan creat 
pel Govern per articular la resposta de la Generalitat als reptes econòmics i 
socials derivats de la pandèmia. Durant els mesos d’octubre, novembre i 
desembre de l’any 2020, el Comitè realitzarà una primera identificació i selecció 
dels projectes, i informarà puntualment dels seus treballs a la CORECO. 
 
El comitè assessor s’adscriurà al Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, i estarà presidit del vicepresident de la Generalitat, 
mentre que el conseller d’Empresa i Coneixement n’ocuparà la vicepresidència. 
L’integraran un mínim de cinc i un màxim de quinze vocals, tots ells persones 
de reconegut prestigi en matèria econòmica i vinculades als àmbits acadèmic, 
professional i sectorial del país. Els membres del comitè no percebran cap 
retribució per l’exercici de les seves funcions. 

 
Per assistir el comitè assessor, el Govern també ha creat una oficina tècnica 
que actuarà com a espai de treball, preparació i coordinació dels projectes 
identificats en el si del comitè.  
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El Govern destina 36 milions d’euros a la convocatòria 
2021-2024 de subvencions per a projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT)  
 
El Consell Executiu ha aprovat destinar 36.473.697 milions d’euros a la segona 
convocatòria 2021-2024 de subvencions per a projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT).  
 
Els PECT són iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades per les 
administracions públiques locals per promoure actuacions que contribueixin a 
la transformació econòmica del territori, amb un fort component d’innovació. 
El Govern ha considerat que la situació econòmica actual del país requereix 
d’actuacions directes i amb un impacte múltiple en el territori mitjançant 
l’especialització, la millora de la competitivitat, la creació d’ocupació i la 
internacionalització.  
 
L’Acord autoritza el Departament de la Presidència a realitzar aquestes 
despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs destinant: el 2021, 
1.000.000 euros; el 2022, 4.000.000 euros; el 2023, 13.570.086 euros i el 2024, 
17.903.610 euros. 
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El Govern destina més de 64 milions d’euros a fomentar 
la viabilitat de les explotacions agràries 
 

 L’objectiu principal és incentivar el desenvolupament de els 
funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de 
l’agricultura 

 
El Govern ha aprovat autoritzar les despeses amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) per atendre la convocatòria 2021 d’ajuts associats al 
Contracte Global d’Explotació (CGE) del Programa de Desenvolupament Rural 
(PDR) 2014-2020 per un import total de 64.885.964 euros.  
 
El Contracte Global d’Explotació 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  
 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 
 Ramaderia ecològica 

 
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. 
 
La convocatòria 2021 d’ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (PDR 
2014-2020), serà el següent: 
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Anualitats Imports DARP Imports FEADER Total 

Anualitat 2021 25.000 € 18.859,65 € 43.859,65 €

Anualitat 2022 15.300.000 € 11.542.105,26 € 26.842.105,26 €

Anualitat 2023 18.240.000 € 13.760.000 € 32.000.000 €

Anualitat 2024  0,00 € 0,00 €

Anualitat 2025 3.420.000 € 2.580.000 € 6.000.000 €

TOTAL 36.985.000 € 27.900.964,91 € 64.885.964,91 €
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El Govern destina 2 milions d’euros a la modernització 
de la xarxa de distribució de reg de la Comunitat de 
Regants de l'Alt Urgell de Tàrrega  
 

 La xarxa també s’incorporarà al sistema del canal Segarra-
Garrigues 

 
El Govern ha aprovat autoritzar les despeses amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) per atendre la subvenció a la Comunitat de Regants de l'Alt 
Urgell de Tàrrega per al finançament de les obres de modernització de la seva 
xarxa de distribució de reg i per a la incorporació al sistema del canal Segarra-
Garrigues, amb un import total de 2.095.875 euros. 
 
La Comunitat de Regants de l'Alt Urgell de Tàrrega (CRAU) ha dut a terme 
actuacions de millora en les seves infraestructures sense ajuts públics, motiu 
pel qual per poder fer front a la inversió (4.191.750,00 euros), la Comunitat de 
Regants va haver de recórrer a finançament bancari, el qual ha estat sufragat 
pels regants amb un cànon anual per hectàrea.  
 
Aquestes actuacions es troben incloses dins de la zona regable del sistema 
Segarra-Garrigues, on el DARP està duent a terme les obres per a la 
implantació del regadiu, a través del contracte signat, el 20 de juny de 2003, 
entre l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat SAU 
(Infraestructures.cat) i l’empresa Aigües del Segarra-Garrigues SA (ASG). 
 
En aquest marc, l’execució o finançament de la totalitat de les obres per part de 
la CRAU ha comportat un greuge comparatiu de caire social i econòmic dels 
regants d’aquesta comunitat respecte a la resta de regants del sistema Segarra-
Garrigues, els quals només han de finançar una part de la xarxa de reg 
executada pel DARP, d’acord amb l’article 47 del Títol IV del Decret Legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós en matèria d’aigües 
de Catalunya. 
 
El DARP ha executat les obres necessàries per dur a terme la connexió entre 
les xarxes de regadiu de la CRAU i les instal·lacions del sistema Segarra-
Garrigues, i des de la darrera campanya de reg s’està subministrant aigua a la 
CRAU des de la xarxa de canonades del sistema Segarra-Garrigues. 
 
Vist que les obres executades per la CRAU han originat una xarxa de distribució 
que ha passat a formar part de la xarxa de distribució del Segarra-Garrigues, i 
atès que la CRAU ha executat i finançat la totalitat de les actuacions de 
modernització, en data 26 d’abril de 2019 sol·licita al DARP una subvenció del 
50% de la inversió executada, sol·licitant un import de subvenció com a màxim 
de 2.095.875 euros. 
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Per facilitar el pagament d’aquesta subvenció i amb la finalitat d’interferir el 
mínim possible en les execucions pressupostàries, es creu convenient distribuir 
l’import sol·licitat, 2.095.875 euros, en 10 anualitats, amb un import màxim de 
209.587,50 euros per anualitat. 
 
El pressupost per a cada anualitat es desglossa de la manera següent: 
 

Any Import DARP 
2021 209.587,50 
2022 209.587,50 
2023 209.587,50 
2024 209.587,50 
2025 209.587,50 
2026 209.587,50 
2027 209.587,50 
2028 209.587,50 
2029 209.587,50 
2030 209.587,50 
Total 2.095.875,00 
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El Govern reforça el control de la infecció per Covid-19 
i la supervisió de mesures preventives  

 
El Govern ha aprovat reforçar el control de la infecció per Covid-19 i la 
supervisió de mesures preventives en determinats centres i per al suport 
administratiu dels serveis territorials de vigilància epidemiològica. Ho fa amb un 
programa adscrit a la Secretaria de Salut Pública que té per objecte el control 
de la infecció i la supervisió de mesures preventives davant de la Covid-19 tant 
als centres residencials com als centres de treball de les empreses 
agroalimentàries.  

 
En aquest sentit,  ha de permetre entomar els brots i una nova onada de la 
malaltia de manera ràpida i eficaç i garantir, d’aquesta manera, la minimització 
de la transmissió del virus SARS-CoV-2 dins d’aquests centres. També vol 
donar suport administratiu en el territori als diferents serveis de Vigilància 
Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública en relació amb 
l’estudi epidemiològic dels casos i contactes amb Covid-19 i el seu seguiment 
en aquesta nova situació. Per fer-ho possible, preveu la incorporació de prop 
d’un centenar d’efectius, amb finançament procedent dels Fons Covid-19. 
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El Govern aprova una declaració amb motiu de la 
celebració del Dia Internacional del Treball Digne, que 
es commemora demà 7 d’octubre 
 

 La declaració insta a posar bases d’una nova economia on la 
sostenibilitat sigui econòmica i social perquè els drets de les 
persones treballadores es concretin en forma de treball digne i de 
qualitat 
 

 A Catalunya, l’aposta pel treball digne i de qualitat és una fita 
compartida pel Govern i pels diferents agents econòmics i socials, 
per la qual cosa impulsa el diàleg i la concertació social per treballar 
la recuperació i la resiliència davant de la pandèmia  
 

 La  pandèmia ha accentuat les mancances que tenia el mercat de 
treball: les condicions laborals s’han vist afectades, s’han destruït 
milions de llocs de treball i s’ha agreujat el problema de l’ocupació 
de baixa qualitat 
 

 El Govern reclama, una vegada més, que es faci efectiva la reversió 
de les darreres reformes laborals, per tal que els elements lesius 
que contenen siguin derogats 
 

 
El Govern, a iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha 
aprovat una declaració amb motiu de la celebració del Dia Internacional del 
Treball Digne, que es commemora demà 7 d’octubre. 
 
El Departament ha pres la iniciativa atenent les circumstàncies especials 
d’enguany, marcat, sense dubte, per l’afectació en el mercat de treball de la 
Covid-19 i perquè abans de la pandèmia ens trobàvem amb una situació 
preocupant, on la globalització havia intensificat les desigualtats i la inseguretat 
de les moltes persones treballadores. 
 
La declaració del Govern per iniciativa de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
Demà, 7 d’octubre, es commemora el Dia Internacional del Treball Digne, una 
fita que pretén reivindicar que el treball ha d’exercir-se amb respecte als 
principis i drets laborals fonamentals, permetent un salari just, sense 
discriminacions de cap mena i amb la protecció social adient, apropant el treball 
com aquell retorn tangible i amb drets que reben les persones treballadores del 
procés productiu i amb major component humà, que dignifiqui les persones, fent 
possible els seus projectes vitals. 
 
La celebració d’enguany ve marcada, sense dubte, per l’afectació en el mercat 
de treball de la Covid-19. Abans de l’esclat de la pandèmia, ens trobàvem amb 
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una situació preocupant, on la globalització havia intensificat les desigualtats i 
la inseguretat de les moltes persones treballadores, generant un gran repte i la 
necessitat d’un esforç transnacional de les institucions i els agents implicats per 
tal d’articular un nou model econòmic global sostenible, que generi creixement 
econòmic però amb retorn tangible en forma de drets de les persones.  
 
Amb aquesta pandèmia s’han accentuat les mancances que tenia el mercat de 
treball, afectant les condicions laborals, destruint milions de llocs de treball i 
accentuant el problema de l’ocupació de baixa qualitat.  
 
Cal doncs, més que mai, establir un nou contracte social, que concreti mesures 
per pal·liar els efectes de la Covid-19 i, sobretot, que estableixi les bases d’una 
nova economia on la sostenibilitat sigui econòmica i social, perquè els drets de 
les persones treballadores es concretin en forma de treball digne i de qualitat.  
 
A Catalunya, l’aposta pel treball digne i de qualitat és una fita compartida pel 
Govern i pels diferents agents econòmics i socials. En aquest sentit, des del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsem el diàleg i la 
concertació social com  un element clau per treballar la recuperació i la 
resiliència davant de la pandèmia, conjuntament amb ells, essent un exemple 
el recent Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica amb 
Protecció Social i la tasca que es realitza des del Consell de Relacions Laborals, 
on es promouen els mandats de l’Objectiu 8 (ODS 8) de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides i del Programa de Treball Decent de l’Organització 
Internacional del Treball (OIT).  
 
No podem deixar d’insistir, però, en la reclamació, una vegada més, que es faci 
efectiva la reversió de la darreres reformes laborals, efectuades fora del marc 
del diàleg social i la concertació, per tal que els elements lesius que contenen 
siguin derogats, atès que tenen origen en aquesta norma la major part dels 
desajustos en la ponderació de drets al mercat de treball, i que estan destruint 
bona part de l’ocupació i precaritzant el mercat de treball. 
 
En aquest Dia Mundial, doncs, encoratgem-nos tots i totes a cooperar envers 
un futur en què fem del treball el millor instrument per enriquir el contracte social 
i per remoure les desigualtats, perquè hem sabut consolidar arreu un treball 
digne i de qualitat. 
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El Govern renova la flota dels mitjans aeris de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments  
 

 El contracte aprovat avui inclou el servei de manteniment i lloguer 
dels mitjans aeris de la Direcció General de Prevenció, per un import 
total de 45.242.929,58 euros 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat el nou contracte de manteniment i lloguer 
dels mitjans aeris de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments. Aquest nou contracte suposarà una renovació de la flota aèria dels 
Bombers de la Generalitat i una millora de la seva capacitat operativa en els 
rescats i les recerques de persones i en les actuacions en incendis forestals. El 
contracte, plurianual per al període 2021-2023, té un valor de 45.242.929 euros. 
 
Amb aquesta renovació, els Bombers de la Generalitat disposaran d’un 
helicòpter habilitat per fer actuacions aèries de nit, un cop superat el procés 
d’habilitació corresponent del personal i l’adequació de les instal·lacions 
aeronàutiques. Això arriba de la mà d’una millora en el sistema operatiu de 
rescat dels Bombers de la Generalitat, que de cara a 2021 disposarà de dues 
bases aèries GRAE sanitaritzades, a Sabadell i als Pirineus. 
 
En l’àmbit de l’extinció d’incendis forestals, també es produiran millores 
considerables. D’una banda, els Bombers de la Generalitat passaran a tenir 3 
avions de vigilància i atac (AVA) de càrrega terrestre en lloc dels 2 actuals, que 
s’afegiran als dos AVA actuals de càrrega amfíbia. També s’incrementarà la 
capacitat d’helitransportar personal amb l’objectiu de donar una millor resposta 
operativa en cas d’una emergència. I s’incorporarà un sistema de detecció i 
avaluació meteorològica per analitzar fenòmens derivats dels grans incendis 
forestals. 
 
El nou contracte aprovat també preveu l’adquisició d’un dron (vehicle aeri no 
tripulat, VANT) per donar suport als comandaments en la presa de decisions 
relatives als serveis en què se l’activi. 
 
A grans trets, el contracte aprovat avui dóna cobertura a les següents 
necessitats operatives dels Bombers de la Generalitat: 
 
‐ L’operació, el manteniment i la modificació tècnica de dos helicòpters propis 

del Departament d’Interior, que a partir d’ara podran ser activats 
indistintament en la lluita contra incendis forestals i en serveis de recerca i 
rescat de muntanya, 
 

‐ El lloguer de mitjans aliens i que complementen la flota d’aeronaus de 
propietat. Això permetrà dotar la Direcció General d’una flota dimensionada 
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per al desenvolupament de les seves missions amb caràcter permanent 
durant tot l’any, sense oblidar l’estacional de la campanya forestal d’estiu, 

 
‐ L’adquisició i instal·lació d’un dipòsit de combustible per a la base d’Olot i 

d’un altre per a la base de Berga, 
 
‐ El subministrament de retardants de llarga durada per als mitjans aeris 

dedicats a l’extinció d’incendis. 
 
En canvi de model de flota aèria dels Bombers de la Generalitat, que es 
materialitzarà amb l’entrada en vigor d’aquest nou contracte, està recollit en el 
Pla Bombers 2025. 
 
La flota aèria, una peça clau en l’operativitat dels Bombers 
 
Els mitjans aeris han esdevingut eines molt importants en l’operativitat dels 
Bombers de la Generalitat. D’una banda, en la prevenció i l’extinció d’incendis, 
majoritàriament forestals, el mitjà aeri esdevé un recurs imprescindible per la 
seva resposta ràpida i sense impediments orogràfics, per atacar amb aigua i 
retardants els incendis. Així mateix, també permet el trasllat de personal 
destinat a l’extinció, ajuda en la coordinació de les tasques d’extinció i permet 
la vigilància dels perímetres del foc forestal. 
 
De l’altra, en les missions de salvament els mitjans aeris permeten accedir a 
punts de difícil accés per altres mitjans i ajuden en les tasques de cerca, donant 
resposta a la necessitat de protecció i evacuació de personal. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern presenta una seixantena d’indicadors per mesurar l’assoliment 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Catalunya 
 
El Govern ha presentat 61 indicadors per mesurar l’assoliment dels 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Catalunya, que s’han incorporat a 
l’estadística oficial de Catalunya, i permetran seguir el compliment de l’Agenda 
2030 al nostre país. Al llarg d'aquest any s’ha dut a terme l’anàlisi i recollida 
d'aquests indicadors, una feina liderada des de l'Institut d'Estadística de 
Catalunya (Idescat) i  el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència, a través del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CADS), i que ha comptat amb la col·laboració de tots els 
departaments de la Generalitat. 
 
Els 61 indicadors dels ODS per a Catalunya s’han calculat prenent com a 
referència els paràmetres fixats per l’Eurostat, l’agència estadística de la Unió 
Europea, per avaluar l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.  
 
S’han publicat indicadors per a 16 dels 17 ODS, que ja es poden consultar en 
una plataforma d'informació que proporciona dades estadístiques i metadades 
sobre el desenvolupament sostenible a Catalunya. Cada ODS conté diversos 
indicadors per avaluar-lo. Sis d’aquests objectius ja tenen el 100% d’indicadors 
disponibles. Es tracta de la fi de la pobresa (ODS 1); salut i benestar (ODS 3); 
educació de qualitat (ODS 4); igualtat de gènere (ODS 5); energia neta i 
assequible (ODS 7) i reducció de les desigualtats (ODS 10). La resta d’ODS 
encara tenen indicadors en procés d'elaboració que es publicaran en les 
properes setmanes i d'altres se n'està analitzant la viabilitat. 
 
Les dades s’ofereixen comparades amb la Unió Europea i Espanya, en sèries 
temporals per mostrar l’evolució dels indicadors, i, sempre que és possible, es 
potencia l’anàlisi desagregant les dades per sexe. 
 
Els indicadors presentats avui són una eina més de les quals s’ha dotat la 
Generalitat per assolir els reptes de l’Agenda 2030 i se sumen al Pla nacional 
per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya i a l’Aliança Catalunya 
2030, una coalició de país per a l’assoliment dels ODS. 
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El Govern aprova despeses plurianuals i una transferència de crèdits per 
finançar actuacions en matèria de canvi climàtic 
 
El Govern ha aprovat les despeses, amb càrrec a pressupostos d'exercicis 
futurs del Departament de Territori i Sostenibilitat, per contractar el servei 
d'assistència tècnica pel control i seguiment del Programa d'acords voluntaris 
per a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), per un 
import de 207.640 euros. L’executiu també ha aprovat la transferència de crèdits 
entre diferents conceptes pressupostaris del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, del pressupost per al 2020, per atendre el finançament de la 
realització d'estudis en matèria de canvi climàtic, per part del Servei 
Meteorològic de Catalunya, per un import de 145.283 euros. 
 
La proposta de licitació per contractar el servei d’assistència per al programa de 
reducció voluntària d’emissions és la continuïtat de l’anterior, i servirà per seguir 
garantint la correcta gestió i suport a les organitzacions adherides. El servei es 
contractarà entre els anys 2020 i 2023. 
 
L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC), de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic, desenvolupa aquest programa, creat l’any 2010, 
fonamentat en quatre principis bàsics: voluntarietat, compromís, transparència 
i rigor. Es tracta d’una eina per a qui busca un compromís voluntari per reduir 
les seves emissions de GEH, més enllà del que obliga la normativa. Mitjançant 
un acord, les organitzacions, entitats i col·lectius que s’adhereixen es 
comprometen a realitzar un inventari de les seves emissions i a fer-ne un 
seguiment a més de plantejar i implementar anualment mesures per reduir-les.  
 
 
El Govern modifica els Estatuts del Consorci Centre de Visió per 
Computació (CVC) 
 
El Govern ha aprovat la modificació i el text íntegre dels Estatuts del Consorci 
Centre de Visió per Computador (CVC). Les principals modificacions recauen en 
l’article 7, referent al Consell de Govern del centre i la seva composició, i al 13, 
sobre el nomenament del director.  
 
Pel que fa a l’article 7, hi incorpora la representació del Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat. Concretament, el 
president serà nomenat pel Govern de la Generalitat de Catalunya a proposta 
conjunta de les persones titulars dels departaments competents en recerca i 
polítiques digitals, i els tres vocals que representen l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, seran nomenats un a proposta del departament 
competent en matèria de recerca, un a proposta del departament competent en 
matèria d’indústria, i un a proposta del departament en matèria de polítiques 
digitals. 
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D’altra banda, l’article 13 dels estatuts, es modifica  de manera que el director 
o directora del Consorci Centre de Visió per Computador serà nomenat o 
contractat pel Consell de Govern, a proposta del rector o rectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i després d’un procés de selecció 
internacional. El nomenament o contractació és per a un període de quatre 
anys. 
 
S’han modificat altres preceptes en compliment de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic, que conté disposicions 
aplicables règim jurídic dels consorcis. Concretament, s’ha afegit el mot 
“consorci” a la denominació del Centre de Visió per Computador; s’ha modificat 
l’article 22 per tal de garantir el compliment de la normativa d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera; i s’ha modificat l’article 27.2, 
especificant que en l’acord de dissolució pres per l’òrgan de govern del 
Consorci, s’ha de designar un liquidador vinculat o depenent de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Centre de Visió per Computador és un consorci integrat per l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
i té per objecte la recerca, el desenvolupament i el foment de la visió per 
computador. 
 
 
 

 


