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El Govern aprova la modificació del decret d’energies 
renovables per accelerar la transició energètica a 
Catalunya  

 El text incorpora mesures per ordenar i equilibrar la implantació 
d’energies renovables, per minimitzar-ne l’impacte social i territorial 
i també per facilitar la pràctica de l’autoconsum 

 Els projectes d’energia eòlica i fotovoltaica hauran d’acreditar 
l’acord del 50% dels terrenys sobre els quals es projectin, i també 
que s’ha presentat una oferta de participació local 

 Es dona llum verda a l’elaboració d’un Pla Territorial Sectorial 
d’energies renovables, i s’obre la porta a buscar mecanismes de 
compensació per part d’aquells territoris que no generin un 50% de 
l’energia que consumeixen 

El Consell Executiu ha aprovat avui la modificació del Decret llei 16/2019, de 26 
de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les 
energies renovables, amb l’objectiu d’introduir-hi millores per accelerar la 
implantació d’energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya posant les bases d’un 
model energètic propi distribuït, democràtic i participat i amb cohesió territorial. 
El nou text incorpora diferents mesures per ordenar i equilibrar la implantació 
d’energies renovables, per minimitzar-ne l’impacte social i territorial i també per 
facilitar la pràctica de l’autoconsum, tant en l’àmbit industrial com en l’àmbit dels 
edificis residencials plurifamiliars. El Decret haurà de ser convalidat pel 
Parlament en el termini d’un mes. 

Aquest Decret llei és el primer pas del full de ruta del Govern per a la transició 
energètica a Catalunya a partir d’un nou model energètic més net, sostenible, 
just i democràtic, i ha de facilitar el compliment de la Llei del Canvi Climàtic, que 
fixa que l’any 2030 les energies renovables han de suposar un 50% de l’energia 
elèctrica consumida a Catalunya i situa la neutralitat d’emissions l’any 2050.  

En els pròxims mesos, el Govern desplegarà altres iniciatives que conformen el 
full de ruta presentat la setmana passada pel president Aragonès i la consellera 
Jordà, com la Xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica, el Pla 
Territorial Sectorial per a la Implantació de les energies renovables, la Llei de 
transició energètica o la creació de l’energètica pública.  

La modificació del Decret llei inclou la incorporació de mesures i instruments 
per donar prioritat a instal·lacions d’energies renovables de dimensió petita i 
mitjana, i perquè tots els projectes d’energia eòlica i fotovoltaica es 
desenvolupin amb l’acord del territori, de manera que se’n minimitzi l’impacte 
territorial i social.  

Així, el nou Decret llei prioritza el tràmit per a les instal·lacions que connectin a 
mitja tensió o siguin inferiors a 5 MW de potència, i també s’exigirà als gestors 
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de la xarxa de distribució que justifiquin la denegació de connexió a la xarxa de 
fins a 25 kV per a aquests projectes.  

En matèria de protecció i equilibri territorial, es determina l’elaboració d’un Pla 
Territorial Sectorial per a la generació elèctrica solar i fotovoltaica i els seus 
elements d’emmagatzematge. Mentre s’elabora aquest document, el nou text 
explicita la protecció ambiental, agrícola i l’impacte acumulatiu. El nou Decret 
llei defineix les figures de protecció ambiental no compatibles amb la 
implantació de parcs eòlics, per minimitzar-ne l’impacte sobre la biodiversitat. 
Alhora, el text dona prioritat a l’ocupació de les cobertes de les edificacions, 
augmenta la disponibilitat de sòl en afegir els sòls urbanitzables, tant els 
desenvolupats com els no desenvolupats, així com els espais agraris en desús, 
introdueix criteris de protecció del sòl agrícola basats en la Llei d’Espais Agraris, 
i es considera l’impacte acumulatiu com un factor a considerar en l’autorització 
de cada projecte. 

Amb la finalitat de construir un model més cohesionat territorialment, democràtic 
i participat, s’estableixen mecanismes per facilitar la participació social en els 
projectes d’energies eòlica i fotovoltaica i per garantir el diàleg amb el territori. 
En els projectes de més de 5 MW, caldrà acreditar l’acord o el compromís de 
disponibilitat del 50% dels terrenys privats sobre els quals es projecta la 
instal·lació i que s’ha presentat una oferta de participació local, que ha de 
consistir a oferir la possibilitat de participar, almenys en un 20% de la propietat 
del projecte o del seu finançament, a les persones físiques i jurídiques, 
públiques o privades, radicades en el municipi i la comarca en el qual es pretén 
situar la instal·lació.  

Finalment, es determina que les zones urbanes que no siguin capaces de 
generar un 50% de l’energia que consumeixen hauran de compensar les zones 
generadores, i es crea la Taula de diàleg social de les energies renovables per 
estudiar i identificar les mesures de compensació.  

Simplificació administrativa per a l’autoconsum 

El nou text també vol impulsar l’autoconsum a partir d’energies renovables. Per 
això, les instal·lacions d’autoconsum sense excedents no necessitaran 
autorització administrativa, i es podran instal·lar presentant només una 
declaració responsable. 

Igualment, es redueix a la càrrega documental que requereixen les 
distribuïdores i comercialitzadores elèctriques per garantir la compensació dels 
excedents d’instal·lacions d’autoconsum.  

Impuls a la transició energètica 

La modificació del Decret llei constitueix la primera peça per accelerar la 
transició energètica a Catalunya i el desplegament del nou model energètic 
propi. Per aquest motiu, el canvi arriba acompanyat de 19 projectes de l’entorn 
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de 5MW que han sortit molt recentment o que aviat se signarà la resolució 
perquè surtin a informació pública.  

Es tracta de projectes situats en comarques com l’Alt Penedès, l’Anoia, el 
Bages, el Baix Camp, la Conca de Barberà, la Garrotxa, la Selva, les Garrigues, 
Osona, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell, el Segrià, el Solsonès o el Tarragonès, 
que representen el model que es vol impulsar amb aquesta modificació del 
Decret: instal·lacions que connectin a mitja tensió o siguin inferiors a 5MW, 
coherents amb un nou model energètic distribuït i democràtic. 
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Aprovat el nou Pla de Seguretat Viària 2021-2023, que 
planteja una reducció del 15% de les víctimes mortals 
en aquest trienni 

 El PSV 2021-2023 és la concreció en accions del Pacte Nacional per 
a la Mobilitat Segura i Sostenible  

El Govern ha aprovat el nou Pla de Seguretat Viària (PSV) 2021-2023, un 
instrument tècnic triennal que té com a objectiu ordenar el conjunt de mesures, 
recursos i accions necessàries per aconseguir reduir la sinistralitat en línia amb 
els objectius marcats per Unió Europea. L’objectiu actual per al decenni 2020-
2030 és la reducció del 50% de víctimes mortals.  

El nou PSV 2021-2023 és, fonamentalment, la concreció en accions del Pacte 
Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030, aprovat el mes de 
gener passat, un pla que aborda de manera transversal i per primera vegada la 
mobilitat segura, sostenible, saludable i intel·ligent, a més de la seguretat 
viària. 

El pla té com a objectiu general arribar a la Visió Zero, és a dir, Zero víctimes 
mortals l’any 2050, i per arribar-hi es planteja una reducció del 15% de les 
víctimes mortals l’any 2023 en relació amb l’any 2021 i d’un 12% de les 
víctimes ferides greus, així com objectius específics per a la protecció dels 
usuaris més vulnerables de la mobilitat. En concret: 

 Reducció del 18% d’infants morts. 

 Reducció del 12% de víctimes mortals per atropellament. 

 Reducció del 6% de ciclistes víctimes mortals i ferits greus. 

 Reducció del 3% de víctimes mortals en gent gran. 

 Reducció del 6% de motoristes víctimes mortals i ferits greus. 

 Reducció del 6% de víctimes mortals i ferides greus en sinistres viaris 
durant la jornada laboral i en anar i tornar de la feina. 

A més, també es marca l’objectiu d’assolir una mobilitat prioritàriament sense 
efectes contaminants. 

Així, el PSV 2021-2023 s’estructura en els 6 eixos estratègics del Pacte 
Nacional per a la mobilitat segura i sostenible que preveuen, entre altres, la 
necessitat de repensar l’espai públic, d’adaptar les polítiques de seguretat viària 
i de crear estratègies sensibilitzadores o desenvolupar espais de cooperació 
entre els diferents sectors implicats en la mobilitat intel·ligent. Aquests eixos es 
despleguen en 223 accions i, per a aquest any, hi ha programades 695 
activitats per promoure la mobilitat segura i sostenible i reduir els sinistres viaris 
amb víctimes. 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/393826/govern-aprova-pacte-nacional-mobilitat-segura-sostenible
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/393826/govern-aprova-pacte-nacional-mobilitat-segura-sostenible
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El Pla de Seguretat Viària 2021-2023 recull totes les accions dels diferents 
departaments de la Generalitat i les realitzades per altres administracions 
públiques, així com membres de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat 
Viària que pertanyen a la societat civil. 

Accions previstes 

El Pla de Seguretat Viària 2021-2023 fixa diverses accions dirigides als 
col·lectius vulnerables, com ampliar l’espai destinat als vianants mitjançant la 
pacificació del trànsit i l’extensió de les illes per a vianants; establir itineraris 
segurs per a ciclistes en vies interurbanes; analitzar la segregació de 
motocicletes als accessos de les grans ciutats o oferir formació per als usuaris 
dels vehicles de mobilitat personal, entre altres. 

D’altra banda, pel que fa a l’atenció a les víctimes d’accident de trànsit, 
s’incorpora oferir serveis a les víctimes greus dels sinistres viaris i també ampliar 
l’atenció psicològica immediata oferta pel SEM a les víctimes greus menors 
d’edat per sinistres viaris. A més, es vol potenciar i difondre el Servei 
d’Informació i Atenció a les Víctimes d’Accidents de Trànsit (SIAVT) sent 
proactius i fent un seguiment de les víctimes mortals fins a l’any d’haver-se 
produït l’accident.  

En l’àmbit municipal, es preveu la creació d’un consell de viles, pobles i ciutats 
com a òrgan d’intercanvi de bones pràctiques en mobilitat urbana, i en aquest 
terreny, des de l’SCT es promourà una línia d’ajuts i subvencions als ens locals 
per poder realitzar actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, 
intel·ligent i de pacificació del trànsit. Així mateix, es continuarà promovent la 
redacció de Plans locals de seguretat viària, amb l’objectiu de reduir els sinistres 
viaris urbans i promoure modes de mobilitat més activa i sostenible. Per últim, 
es pretén abordar problemàtiques existents a les travesseres mitjançant una 
gestió coordinada entre el titular de la via, els ajuntaments i l’autoritat competent 
de trànsit especialment pel que fa a mesures de pacificació de trànsit per a la 
protecció dels usuaris més vulnerables. 

Pla ITS 2021-2023 

Juntament amb el Pla de Seguretat Viària 2021-2023, s’han recollit també, per 
primer  cop, totes les accions del Pla ITS 2021-2023 (ITS: Intelligent Transport 
Systems- Sistemes Intel·ligents de Transport). En aquest sentit, les 
infraestructures del transport no podien quedar enrere, i cada dia es disposen 
de tecnologies més avançades que, des de ja fa uns anys, comencen a integrar-
se en un nou model col·laboratiu, en el qual el vehicle es comunica 
simultàniament amb la infraestructura i amb els altres vehicles que circulen al 
seu voltant.  

Aquestes són algunes de les activitats incloses en el Pla ITS: 
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 Redacció del projecte Eix Pirinenc per tal de millorar la gestió i la 
informació del trànsit a les carreteres del nord de Catalunya. 

 Nous sistemes de radars mòbils per tal de lluitar contra la velocitat 
excessiva i la dispersió dels accidents de trànsit. 

 Prova pilot de la cruïlla intel·ligent per tal de reduir els accidents en les 
interseccions. 

 Establiment d’avisador de ciclistes en túnels. 

 Innovació en la utilització de drons per a una millor gestió del trànsit. 
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El Govern es dota d’un codi ètic que defineix els valors 
que han de guiar l’actuació dels servidors públics 

 El codi estableix un marc ètic, general i transversal, per a totes les 
administracions i organitzacions que presten serveis públics a 
Catalunya 

 S’ha elaborat de forma col·legiada, a partir de la proposta d’un 
Comitè d’experts, i s’ha sotmès a un procés de participació 
ciutadana  

El Govern ha aprovat l’adopció del Codi ètic del servei públic a Catalunya, que 
assenyala els valors i els principis que han d’orientar l’actuació dels servidors 
públics en l’exercici de les seves funcions. El Codi pretén, així, contribuir a 
impulsar la millora de la qualitat democràtica i la recuperació de la confiança de 
la ciutadania en les institucions. 

S’adreça al conjunt de persones les tasques de les quals són atendre i satisfer 
les necessitats d’interès general, i és aplicable als membres del Govern de la 
Generalitat, alts càrrecs, personal directiu i treballadors de l’Administració de la 
Generalitat i de les entitats del seu sector públic.  

Com a codi ètic defineix principis i valors, però no conductes concretes. En 
aquest sentit, aspira a ser un marc ètic comú, el més general i transversal 
possible, per a totes les administracions i organitzacions que presten serveis 
públics a Catalunya, compatible amb els codis ètics i de conducta d’àmbits 
específics ja existents o que es puguin desenvolupar en el futur. 

L’Acord de Govern aprovat avui preveu l’elaboració d’un pla d’acció per al 
desplegament del Codi ètic a la Generalitat en el termini de sis mesos i el 
lliurament del document al Parlament de Catalunya perquè les administracions 
locals, les universitats i altres institucions i entitats puguin adoptar-lo a través 
dels seus propis procediments. Alhora, el Govern es compromet a promoure’n 
l’adhesió de les organitzacions privades que presten serveis públics per compte 
de l’Administració. 

El Codi ètic és un element clau de les polítiques d’integritat del Govern de la 
Generalitat, alineat amb els objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible, i forma part de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment 
de la integritat pública. 

Elaboració col·legiada i participativa 

El Codi respon al mandat que el Parlament de Catalunya va fer al Govern de la 
Generalitat l’octubre de 2016. El procés d’elaboració del document s’ha fet de 
forma col·legiada, preservant els principis de consens, consulta i participació 
oberta a la ciutadania. 
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El Govern va aprovar l’octubre de 2016 la creació d’un comitè independent amb 
l’encàrrec de redactar-lo. El Comitè, presidit pel professor Àngel Castiñeira i 
adscrit a la Secretaria d’Administració i Funció Pública, està format per 
persones expertes en l'àmbit de l'ètica i la integritat públiques, així com per 
representants de les diverses administracions públiques de Catalunya, 
universitats i entitats, i dels agents socials. Els membres del comitè han treballat 
de manera desinteressada. 

El Comitè va elaborar una primera versió del Codi, per a la qual es va sol·licitar 
la revisió d’entitats i persones referents en matèria d’ètica. El text resultant es 
va sotmetre a un procés participatiu obert a la ciutadania durant el mes de maig 
de 2020. El Comitè va considerar les aportacions i va redactar una versió 
definitiva i consensuada del Codi que es va presentar al Govern per a la seva 
adopció. 

Principis i valors 

El Codi ètic del servei públic a Catalunya es divideix en quatre parts, que tracten 
la qüestió dels valors des de perspectives diferents:  

 Valors inherents al servei públic, que fan referència a allò que 
caracteritza el servei públic i allò que l’ha de fer distintiu a Catalunya, 
com ara la responsabilitat envers el bé comú, la centralitat de les 
persones i l’objectivitat i imparcialitat, entre altres. 

 Valors relacionats amb l’actuació dels servidors públics, amb tres 
valors essencials: vocació de servei, professionalitat i confiança pública. 

 Valors vinculats a les dimensions relacionals dels servidors 
públics, que fan referència a la relació i el tracte amb les persones, i a 
les relacions dins i fora de la mateixa organització, amb els responsables 
polítics, amb els grups d’interès o amb els mitjans de comunicació, per 
exemple. 

 Valors de les organitzacions responsables del servei públic, que 
assenyalen què cal tenir en compte per bastir unes bones cultures 
organitzatives.  
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El Govern aprova un programa temporal per donar 
suport als processos de provisió de llocs de 
comandament i singulars que ara estan ocupats 
provisionalment 

 S’incorporaran 60 professionals per col·laborar en la preparació i la 
resolució de les convocatòries  

El Govern ha aprovat la creació del Programa temporal de suport a la gestió i la 
tramitació dels processos de provisió definitiva de llocs de treball de personal 
funcionari de carrera en l’àmbit dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat. El Programa comportarà la incorporació d’un màxim de 60 efectius 
del cos superior d’administració que realitzaran tasques de suport a les unitats 
de recursos humans en la preparació i execució de les convocatòries. 

Actualment hi ha a la Generalitat més de 3.500 llocs de treball de comandament 
i singulars ocupats de forma provisional que han de regularitzar-se al més aviat 
possible per donar cobertura a la normativa vigent. Aquesta regularització 
s’haurà d’abordar en dues fases: una primera amb més de 2.000 llocs de treball 
ocupats amb caràcter provisional, i una segona amb més de 1.500 llocs que 
quedaran alliberats una vegada es resolguin les convocatòries de la primera 
fase.  

Les persones que formaran part del Programa col·laboraran en la preparació 
dels sistemes d’acreditació i valoració de mèrits, l’elaboració de les descripcions 
dels llocs de treball i la definició de perfils, i la preparació de les entrevistes i els 
supòsits pràctics per a cada convocatòria.  

La durada del Programa és d’un any, prorrogable per un altre any en funció de 
l’assoliment dels objectius assignats. Els efectius adscrits al Programa, que 
inclouran una desena de titulats en Psicologia, es distribuiran entre els 14 
departaments de la Generalitat. S’incorporaran mitjançant nomenaments per 
períodes de 6 mesos, prorrogables successivament pels mateixos períodes i 
amb una durada màxima fins a la finalització de la vigència del programa. 

La regularització d’aquests llocs incideix directament en la taxa de temporalitat 
amb la conseqüència d’alliberar més places susceptibles de ser incloses en 
convocatòries d’estabilització. 
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El Govern inicia els tràmits per impulsar una nova llei 
de Turisme de Catalunya 

 Es volen actualitzar els continguts de l’actual normativa per donar 
una resposta més eficaç a les necessitats del sector 

 S’obrirà un període de consulta pública amb l’objectiu d’obtenir 
aportacions per dissenyar un model turístic sostenible 

El Govern ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
Turisme de Catalunya. D’aquesta manera, l’Executiu ha iniciat els tràmits per 
impulsar una renovació integral de la normativa actual per tal d’actualitzar els 
seus continguts i donar una resposta més eficaç a les necessitats del sector 
turístic català, tenint en consideració el nou context social i mediambiental així 
com la irrupció de les noves tecnologies (TIC) en tots els àmbits socials i 
econòmics.  

Un dels principals objectius que es persegueix amb la nova normativa és 
promoure un turisme sostenible, tal com s’indica a l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides i en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022.  

El turisme del futur ha de ser sostenible i resilient, ja que els desafiaments 
mundials de la pandèmia de la Covid-19 i del canvi climàtic obliguen a un 
replantejament en aquesta línia. Per aquest motiu, Catalunya ha de comptar 
amb una nova eina jurídica que fomenti un creixement capaç d’harmonitzar els 
interessos dels turistes, la població local, els inversors/empresaris i el medi 
ambient. Es tracta d’aconseguir un model de turisme sostenible que tingui en 
compte tots els aspectes econòmics, socials i mediambientals i, fomenti la 
desestacionalització, la despesa, la desconcentració i la diversificació de l’oferta 
turística. En definitiva, es vol apostar per un model que contribueixi al benestar 
actual i futur del territori i dels seus habitants i que alhora respongui 
satisfactòriament a la demanda turística. 

D’altra banda, amb la nova normativa es vol disposar d’una regulació única i 
transversal que abordi la planificació territorial turística, contribueixi a la 
recuperació del teixit productiu, fomenti i millori la competitivitat del sector, i creï 
una eina de governança amb la participació dels agents públics i privats. També 
és important que doni visibilitat social al compromís del sector turístic amb la 
promoció de la cultura pròpia i dels productes locals, la preservació del medi 
ambient i la creació de llocs treball.  

El turístic és un sector tractor de l’economia catalana en termes de renda, 
ocupació i activitat. Abans de la pandèmia representava el 12% del PIB i el 14% 
de l’ocupació. Per aquest motiu, és necessari donar resposta als nous reptes i 
necessitats que reclama el sector i dotar la destinació catalana de tots els 
elements oportuns per garantir una oferta capdavantera i de qualitat. 
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Consulta oberta a la ciutadania perquè faci les seves aportacions 

Pròximament s’obrirà un període de consulta de 15 dies per obtenir informació 
de la ciutadania sobre aspectes que s’haurien de tenir en compte en la redacció 
de la futura llei, com ara: hi ha espais sobresaturats? És necessari que el turista 
contribueixi i valoritzi més l’entorn i el patrimoni del país? Quins són els 
principals beneficis i costos generats pel turisme a Catalunya? Aquestes són 
algunes de les preguntes que la ciutadania podrà respondre a través d’aquesta 
consulta oberta.  

Es pretén obtenir aportacions i observacions referents a la classificació i els 
requisits de les empreses turístiques; la responsabilitat de les empreses i els 
usuaris turístics; les competències de les administracions turístiques i 
l’organització de l’administració turística de la Generalitat; els serveis 
d’informació turística; l’activitat de promoció i foment i la governança turística. 
També es vol recollir l’opinió de la ciutadania sobre qualsevol altre aspecte que 
es consideri oportú millorar de la normativa turística actual. 
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El Govern prorroga el Programa d’implementació de 
l’Oficina judicial a Catalunya per un període de tres 
anys 

 S’han creat 17  llocs de treball de la Generalitat en plantilla i també 
es prorroguen els 96 llocs de treball del personal de l’Administració 
de Justícia 

El Govern ha acordat la pròrroga del Programa d’implementació de l’Oficina 
judicial a Catalunya, un programa que funciona des de l’any 2008 i que té 
l’objectiu de modernitzar l’Administració de Justícia amb una nova manera de 
treballar, aprofitant les noves tecnologies i la digitalització del sistema judicial. 

L’Executiu ha incorporat  a la plantilla 17 llocs de treball de la Generalitat que 
formen part del projecte de desplegament de l’oficina judicial. A més, prorroga 
els 96 llocs de treball de l’Administració de Justícia que s’ocupen directament 
de la implementació del Programa, format per 55 gestors administratius, 23 
tramitadors processals i 18 auxilis judicials. Es preveu que durant aquest tres 
anys també es puguin incorporar a la plantilla de la Generalitat. 

Quan hagi finalitzat l’actual Programa d’implementació i seguiment de l’oficina 
judicial i fiscal, el 24 de novembre de 2021, s’hauran desplegat 23 oficines 
judicials a tot el territori català. Restaran per finalitzar 26 partits judicials, entre 
els quals les capitals de província de Barcelona, Lleida, Tarragona i parcialment 
Girona, així com partits judicials de gran població com són l’Hospitalet de 
Llobregat, Sabadell, Terrassa, Granollers, Manresa, entre altres. Per això és 
important la nova pròrroga per acabar d’implementar el model organitzatiu a la 
resta del territori per eliminar les disfuncions entre dos models de treball 
diferents. L’objectiu de la Generalitat és desplegar totalment l’oficina judicial a 
Catalunya. 

L’oficina judicial 

El model d’oficina judicial millora i agilitza el servei que reben els ciutadans. Es 
tracta d’una nova organització de l’oficina judicial, basada en serveis comuns 
que donen suport als diferents jutjats i en l’especialització i l’establiment de 
criteris homogenis d’actuació, així com un coneixement de la situació del partit 
judicial que permet prendre decisions, una optimització dels recursos materials 
amb la introducció de bones pràctiques i la porta d’entrada per mantenir 
comunicació directa amb el partit judicial i fer propostes de millora contínua. Al 
capdavant de l’oficina judicial hi ha el lletrat de l’Administració de Justícia, que 
té una gran autonomia administrativa i criteris d’organització propis, la qual cosa 
permet alliberar els jutges de les tasques de gestió i en millora les tasques 
jurisdiccionals 
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El Govern aprova la incorporació al Sistema de 
seguiment integral en els casos de Violència de Gènere 
(Sistema VioGén) 

 La finalitat del conveni és millorar l'eficàcia en la protecció de les 
víctimes de violència domèstica i de gènere; facilitar el seguiment 
de les circumstàncies de risc; alertar de la seva evolució  i adoptar 
les mesures de protecció adequades i prevenir el risc de noves 
agressions 

El Govern ha aprovat la signatura d’un conveni amb el Ministeri de l’Interior, a 
través del Departament de Justícia, perquè les unitats competents en matèria 
de violència de gènere de la Generalitat es puguin incorporar al sistema de 
seguiment integral dels casos de violència de gènere (Sistema VioGén). Es 
tracta de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del delicte (OAVD) i de l’Institut de 
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. 

Aquest conveni autoritza la creació de la nova base de dades comuna per a les 
forces i cossos de seguretat que permeti tenir coneixement permanent de les 
circumstàncies de les víctimes per realitzar una valoració del risc objectiu de 
patir noves agressions i adoptar les mesures de protecció adequades. 

La finalitat del conveni és millorar l'eficàcia en la protecció de les víctimes de 
violència domèstica i de gènere; facilitar el seguiment de les circumstàncies de 
risc; alertar de la seva evolució i permetre que s'adoptin les mesures de 
protecció adequades i prevenir el risc de noves agressions. Es classificaran en 
les següents categories: dades relatives a la comissió d'infraccions penals 
relacionades amb la violència domèstica i de gènere; de caràcter identificatiu; 
de característiques personals i de caràcter assistencial. 

L’aplicació informàtica "Sistema de Seguiment Integral dels casos de Violència 
de Gènere" constitueix un instrument bàsic per integrar la informació policial, 
judicial i penitenciària i les seves circumstàncies, que possibilita i garanteix el 
seguiment i coordinació de les actuacions per a la protecció de les víctimes. 
També realitza la valoració del nivell de risc de noves agressions, per graduar 
les respostes i les mesures policials de protecció i, finalment, proporciona 
aquesta informació als diversos operadors que intervenen en la protecció 
institucional. 
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El Govern prorroga el Programa per a la integritat de la 
recerca i el Comitè per a la Integritat de la Recerca a 
Catalunya (CIR-CAT) 

 La pròrroga garanteix la continuïtat de l’activitat del Programa i del 
comitè CIR-CAT fins que en culmini la consolidació legal prevista a 
la futura Llei de la ciència de Catalunya 

 El Govern posa en valor la tasca de promoció de les bones 
pràctiques en l’àmbit de la recerca i d’assessorament sobre 
integritat científica als agents del sistema de recerca del nostre país 

El Govern ha aprovat prorrogar tres anys la durada del Programa per a la 
integritat de la Recerca a Catalunya, així com de l’organisme que n’articula 
l’activitat, el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT). 
L’acord del Consell Executiu posa en valor la tasca de promoció i consolidació 
de bones pràctiques en l’àmbit de la recerca realitzada al nostre país que ha dut 
a terme el Programa i la necessitat de seguir desenvolupant-lo en el futur per 
donar compliment als seus objectius. 

L’Acord de Govern de creació del Programa per a la integritat de la Recerca a 
Catalunya d’octubre de 2018 preveia una vigència per a un període de tres anys, 
que ara arribaven a la seva fi. La pròrroga aprovada avui a proposta de la 
consellera de Recerca i Universitats garanteix la continuïtat de l’activitat del 
Programa i del comitè CIR-CAT fins que se’n dugui a terme la consolidació legal 
per mitjà del Projecte Llei de la Ciència de Catalunya, actualment en tramitació 
parlamentària, que en contempla la regulació en el seu títol 10. 

El Programa per a la integritat de la recerca dona compliment als criteris 
establerts per l’OCDE sobre els perjudicis de les males praxis en recerca sobre 
la ciència, la confiança de la societat en la recerca i la capacitat dels governs 
per fomentar i promoure l’activitat científica de manera competent i responsable. 
A banda de vetllar pel respecte a les bones pràctiques en recerca, el Programa 
també té encomanades les funcions d’assessorament, anàlisi i prevenció de 
conflictes d’integritat de la recerca, dels agents d'execució i de finançament de 
la recerca a Catalunya.  

El CIR-CAT, per la seva part, és l’ens encarregat de promoure les bones 
pràctiques científiques i la formació específica en l'àmbit d’aquestes pràctiques, 
així com de l’impuls de mesures adreçades a la millora de la qualitat de la 
recerca. També assessora 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. Està presidit actualment per l’investigador Pere Puigdomènech i en 
completen la composició personalitats de reconeguda rellevància científica del 
sistema de coneixement català. Per a més informació, vegeu el web del CIR-
CAT. 

https://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_departament_recerca_i_universitats/el_departament/organismes/comite-per-a-la-integritat-de-la-recerca-a-catalunya-circat/
https://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_departament_recerca_i_universitats/el_departament/organismes/comite-per-a-la-integritat-de-la-recerca-a-catalunya-circat/
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El Govern destina 6 milions d’euros a impulsar la gestió 
forestal dels boscos privats de Catalunya 

 Aquestes actuacions estan finançades a través de l’Instrument de 
Recuperació de la Unió Europea, mitjançant el Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya  

El Govern ha aprovat avui la despesa plurianual de 6 milions d’euros per atendre 
una convocatòria extraordinària del Centre de la Propietat Forestal destinada a 
impulsar la gestió forestal dels boscos privats de Catalunya. Aquestes 
actuacions estan finançades a través de l’Instrument de Recuperació de la Unió 
Europea, mitjançant el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de 
Catalunya.  

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està impulsant 
un seguit de polítiques i mesures per activar la gestió forestal del país. Aquestes 
mesures s’emmarquen en l’Agenda forestal 2020-2025 i en l’Estratègia de la 
Bioeconomia de Catalunya 2021-2030. La gestió forestal és indispensable per 
adaptar els nostres boscos als efectes del canvi climàtic, prevenir els grans 
incendis forestals i mantenir un teixit de petites i mitjanes empreses forestals 
que fixen població en zones rurals. Les ajudes avui aprovades es destinaran a 
fer treballs forestals sobretot en boscos joves, que serviran per realitzar 
aclarides i altres treballs que ajudaran que els boscos creixin de forma vigorosa, 
afavorint la biodiversitat i la prestació de serveis ecosistèmics a la societat.  

La convocatòria es publicarà el pròxim mes de novembre. 
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El Govern posa a consulta pública l’elaboració del 
Projecte de decret de creació del Col·legi de Tècnics 
Ortopèdics de Catalunya  

 En els pròxims dies s’obrirà la consulta pública al portal 
participa.gencat perquè s’hi puguin fer aportacions durant un mes 

El Govern està treballant en la creació del Col·legi de Tècnics Ortopèdics de 
Catalunya per garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions 
deontològiques de la professió, així com la protecció dels interessos i les 
necessitats de les persones usuàries, entre altres objectius. També permetrà 
als usuaris conèixer les competències i els serveis que poden oferir els 
professionals. 

El primer pas per a la creació del nou col·legi professional és una consulta 
prèvia a l’elaboració del projecte amb l’objectiu de conèixer el parer o punt de 
vista dels interessats en la creació d’aquest Col·legi, com ara corporacions 
catalanes representatives de professions sanitàries; associacions d’àmbits 
relacionats amb els tècnics ortopèdics, centres docents que imparteixen les 
titulacions de tècnic superior de tècnic ortopèdic i, per últim, el conjunt de 
ciutadans, perquè les funcions professionals dels tècnics ortopèdics incideixen 
directament en la salut de les persones. 

En els propers dies s’obrirà la consulta pública al portal participa.gencat perquè 
s’hi puguin fer aportacions i estarà obert durant un mes. Les aportacions que es 
facin es recolliran en un nou document que també es publicarà al portal. 

Un cop consensuat el text, el Govern el passarà al Parlament de Catalunya per 
garantir la seva condició d’interès públic i d’especial rellevància social o 
econòmica i, finalment, el Govern aprovarà el Decret.  

https://participa.gencat.cat/?locale=ca
https://participa.gencat.cat/?locale=ca

