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El Govern aprova la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions 
portuàries de grans vaixells 

 El nou tribut, previst a la Llei del canvi climàtic, gravarà les 
emissions d’òxids de nitrogen (NOx) durant les maniobres 
d’atracament i l’estada d’aquestes embarcacions al port 

 El 100% de la recaptació es destinarà a nodrir el Fons per a la 
Protecció de l'Ambient Atmosfèric 

 El text s’exposarà properament a consulta pública durant 30 dies al 
web del Departament d’Economia i Hisenda i al portal participa  

El Govern ha donat avui llum verda a la memòria preliminar de l’Avantprojecte 
de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells. Un tribut 
previst  a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic i que té per objecte 
gravar les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) durant les maniobres 
d’atracament i durant l’estada del vaixell al moll. Els ingressos que derivin de 
l’impost s’integraran en el Fons per a la Protecció de l'Ambient Atmosfèric, que 
amb caràcter general es destina a polítiques de prevenció i millora de la qualitat 
atmosfèrica.  

D’acord amb la memòria preliminar, el tribut s’emmarca en la política 
mediambiental del Govern la qual, en línia amb les recomanacions de la UE i 
d’altres organitzacions com l’OMS, fa ús de la fiscalitat verda com un instrument 
per modificar conductes que comporten externalitats negatives sobre el medi 
ambient. En aquest cas en concret, la finalitat és afavorir la millora de la qualitat 
de l’aire i la salut de les persones en aquells llocs del territori en els quals hi ha 
més presència d’emissions d’òxids de nitrogen, en aquest cas provocats pel 
transport marítim.  

Segons l’estudi Emissions de contaminants a l’atmosfera 2011-2017, realitzat 
per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, les emissions 
d’òxids de nitrogen dels vaixells durant les maniobres d’atracament i durant 
l’estada al port són, juntament amb les del transport terrestre i la indústria, les 
principals fonts d’emissions de partícules de Nox a les Zones de protecció 
especials (ZPE) de l’ambient atmosfèric definides al Decret 226/2006, de 23 de 
maig. D’acord amb aquesta norma, són zones de protecció especial diversos 
municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat. 

 

 

 

 

https://participa.gencat.cat/?locale=ca
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Un mandat del Parlament 

Amb l’aprovació de la memòria preliminar, el Govern dona compliment a un 

mandat del Parlament previst en la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi 

climàtic, de creació d’aquest impost, i dona el tret de sortida a la seva tramitació, 

que continuarà amb l’exposició la consulta pública. La memòria preliminar es 

podrà consultar durant 30 dies a la pàgina web del Departament d’Economia i 

Hisenda i al portal participa Gencat.  

 

 

 

 

https://participa.gencat.cat/?locale=ca
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El Govern aprova el Programa per al disseny i la creació 
de l’energètica pública 

 L’energètica pública serà un element clau d’un nou model energètic 
propi distribuït, descentralitzat, participat i amb cohesió territorial 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat avui el Programa temporal 
per al disseny i la creació d’una empresa energètica pública. El Programa 
restarà adscrit a la Direcció General d’Energia del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  

L’energètica pública serà un element clau del nou model propi per accelerar la 
transició energètica a Catalunya, amb l’objectiu de reduir les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle en un 55% l’any 2030 i arribar a la neutralitat 
d’emissions de carboni l’any 2050. Un model energètic distribuït, democràtic, 
amb cohesió territorial i participat per la ciutadania, per al qual esdevé 
fonamental disposar d’un instrument públic amb capacitat inversora en la 
generació elèctrica, la distribució, els serveis de recàrrega del cotxe elèctric, els 
serveis d’emmagatzematge, els serveis d’agregació de demanda flexible, i els 
serveis de comercialització lligats a aquests nous models econòmics.  

El Programa té la finalitat de dissenyar la creació d’aquesta empresa pública 
per fomentar la transició energètica a Catalunya, que promogui la participació 
de la ciutadania en la creació de comunitats energètiques locals, que exploti la 
infraestructura pública i altres recursos del país en la creació d’una xarxa de 
producció i estudiï les possibilitats de la distribució, tot cercant el canvi de model 
energètic, afavorint-ne la democratització, l’equilibri territorial, el baix impacte 
ambiental i l’assoliment d’uns preus justos. 

Les competències principals assignades a aquest Programa són:  

 Dissenyar l’empresa amb l’objectiu d’accelerar la transició energètica a 
Catalunya per assolir una societat neutra en carboni a través de la 
sobirania energètica amb projectes de generació i distribució d’energies 
renovables. 

 Dotar l’empresa dels recursos i empara legal per explotar energèticament 
tots els equipaments propietat de la Generalitat i els que s’arribi a acords 
que siguin propietat de tercers. 

 Capacitar l’empresa per poder col·laborar amb altres agents públics, 
privats i ciutadans per al foment de les comunitats energètiques locals i 
territorials. 

 Atribuir a l’empresa el potencial per fomentar el canvi a un model de 
mobilitat sostenible, compartida i, preferentment, pública.  
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El Programa per al disseny i creació d’una empresa energètica pública 
s’emmarca dins del Pla de Govern de la XIV legislatura, que preveu la creació 
d’una energètica pública com a mesura per alinear les polítiques energètiques 
amb les de preservació del medi natural fent èmfasi en la transició a les energies 
renovables. 

El mateix pla de Govern preveu aquesta mesura com la forma de vehicular la 
participació de l’Administració en la propietat de noves plantes de generació 
renovable, i ajudar i participar en el desenvolupament de comunitats 
energètiques renovables i ciutadanes;  entrar a la gestió pública de les centrals 
hidroelèctriques de les quals en caduquin les concessions, i participar en la 
gestió dels serveis de recàrrega de vehicles elèctrics.   
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El Govern aprova un programa per reforçar la tramitació 
administrativa de projectes d’energies renovables 

 El programa té com a objecte dotar els recursos humans necessaris 
per a la gestió derivada del desenvolupament del full de ruta de la 
transició energètica  

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la creació d’un programa temporal, 
adscrit orgànicament a la Direcció General d’Energia del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per reforçar la tramitació administrativa 
de projectes d’energies renovables. Aquest programa té com a objecte dotar els 
recursos humans necessaris per a la gestió derivada del desenvolupament del 
full de ruta de la transició energètica i de l’aplicació del Decret llei 24/2021 
d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i 
participades, i es concretarà amb la incorporació de 24 persones. 

Per assolir l’objectiu d’implantació de 10.000 MW de potència d’energies 
renovables l’any 2030, les previsions apunten que durant el període 2021-2024 
es podran tramitar 5.000 MW de peticions d’implantació dels quals es considera 
que es podrien arribar a autoritzar 3 GW de potència elèctrica renovable, atès 
que no tots ells seran declarats aptes, ja sigui per la seva incompatibilitat 
agronòmica, o pel seu elevat impacte en la biodiversitat o per no ajustar-se al 
planejament urbanístic. Entre els expedients que tampoc tiraran endavant hi ha 
aquells que coincideixen en un mateix emplaçament. 

A partir de 2024, les previsions apunten que la potència a instal·lar restant a 
Catalunya es podrà gestionar d’una manera molt més esglaonada fins a l’any 
2030.  

Alhora, la recent aprovació del Decret llei 24/2021 d’acceleració del 
desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades afavorirà 
que comunitats energètiques tirin endavant parcs solars i eòlics distribuïts de 
fins a 5 MW connectats a la xarxa elèctrica de mitja tensió. En aquest sentit, 
també es crea la comissió de seguiment entre la Direcció General d’Energia i la 
companyia propietària i gestora de la xarxa elèctrica. L’objectiu és orientar el 
pla d’inversions anual en xarxes elèctriques al reforç de la xarxa elèctrica de 
mitja tensió per tal que els projectes liderats per comunitats energètiques no 
quedin aturats per la manca de la capacitat de la xarxa, un fet que 
malauradament avui és massa freqüent. Aquestes inversions en mitja tensió, a 
més, són les que garanteixen la reducció dels talls de llum. 

Fins ara, les demandes dels promotors es trobaven sotmeses al tràmit de 
consulta prèvia de la Ponència d’Energies Renovables. Amb la consulta 
favorable es disposava de dos anys per sol·licitar a l’administració l’autorització 
administrativa energètica, la declaració d’impacte ambiental i el tràmit urbanístic 
corresponent a un projecte urbanístic d’interès públic. Amb el nou decret 
s’elimina la consulta prèvia de la Ponència d’Energies Renovables, un pas que 
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de mitjana durava uns sis mesos i que en cap cas garantia que la declaració 
d’impacte ambiental del mateix fos favorable o que es garantís capacitat a la 
xarxa elèctrica per acceptar l’energia generada. 

La sol·licitud d’autorització per a la generació d’electricitat renovable és un 
procediment integrat de quatre tramitacions administratives que es gestionen 
amb una única finestreta, l’administració energètica. Es tracta de la declaració 
d’impacte ambiental en què es garanteix la protecció de la biodiversitat, el 
projecte urbanístic d’interès general en tractar-se de sòls no urbanitzables, la 
declaració d’utilitat pública i l’autorització administrativa energètica que inclou la 
construcció de la planta i la posada en servei. En l’autorització també s’inclouen 
les xarxes elèctriques per evacuar l’energia i la gestió per obtenir l’accés i la 
connexió a la xarxa elèctrica de transport o distribució. 

Tots aquests procediments estan sotmesos a informació pública i tràmit 
d’audiència, en els quals es demana informació expressa a l’òrgan competent 
en matèria d’agricultura i al de cultura, entre d’altres.  

El programa temporal permetrà dotar a l’administració substantiva del 
procediment integrat el Servei d’Autorització d’Instal·lacions Elèctriques i els 
serveis territorials dels mitjans humans necessaris per dur a terme la tramitació 
integrada dels expedients amb més celeritat. El Govern també està preparant 
el reforç de persones per a l’avaluació ambiental dels projectes, una avaluació 
que s’ha de fer amb les màximes garanties de protecció de la biodiversitat. 

El suport tècnic que s’incorpora a la Direcció General també ha de donar 
resposta a accelerar les autoritzacions de les instal·lacions d’autoconsum, una 
mesura estructural per reduir el rebut elèctric de les famílies i de les activitats 
econòmiques. 
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El Govern crea el Programa temporal de l’Oficina del Pla 
Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal 

 L’objectiu és dissenyar, organitzar i gestionar un pla pilot 
experimental previ desplegament total de la Renda Bàsica Universal 

El Govern ha aprovat la creació del Programa temporal de l’Oficina del Pla Pilot 
per Implementar la Renda Bàsica Universal. El Programa dotarà aquesta 
l’Oficina dels recursos de personal necessaris, amb la incorporació de cinc 
tècnics del cos superior de l’administració  i un del cos administratiu durant un 
període de tres anys. L’objectiu del Programa és la posada en funcionament 
d’un Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal. 

A causa de la controvèrsia política i social que implica la proposta de la Renda 
Bàsica Universal i els seus importants efectes redistributius de la renda, 
institucions europees i internacionals recomanen realitzar un experiment previ 
al seu eventual desplegament complet. 

En aquest sentit, i seguint aquestes directrius, l’equip del programa creat avui 
pel Govern té com a encàrrec dissenyar, organitzar i gestionar un pla pilot 
experimental previ al desplegament total de la Renda Bàsica Universal, que 
aporti la màxima informació, amb evidència empírica, que ajudi a predir quines 
serien les tendències i els efectes observats en el cas d’una eventual 
implementació completa de la Renda Bàsica Universal.  

Les funcions d’aquest programa són: 

a) Coordinar les polítiques en l'àmbit del disseny i organització d'un pla 
pilot per implementar la Renda Bàsica Universal i fer-ne el seguiment de 
l'execució. 

b) Vetllar per l'aplicació de la transversalitat en la planificació, la gestió i 
l'avaluació de les polítiques departamentals en el seu àmbit de 
competència. 

c) Fer el seguiment i l'anàlisi de l'acció de govern en relació amb les 
polítiques vinculades amb el pla per a la implementació de la Renda 
Bàsica Universal. 

d) Relacionar-se amb la Unió Europea i les comissions internacionals que 
impulsin millores i transformacions en polítiques de rendes socials o 
experiències similars a la Renda Bàsica Universal, sens perjudici de les 
competències i funcions del departament competent en acció exterior. 

Diversos experiments de Renda bàsica ja han estat implementats seguint les 
recomanacions de diverses institucions europees i internacionals en països molt 
diversos: Namíbia, Finlàndia, Països Baixos, Canadà, Índia, Barcelona..., en 
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d’altres encara estan en marxa (EUA, Dinamarca, Kenya, Macau, Brasil) i en 
d’altres estan sent dissenyats (Alemanya, França, Escòcia). 
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El Govern aprova un programa de reforç per incorporar 
vuit persones més als equips tècnics que gestionen els 
fons Next Generation 

 S’afeixen als 125 llocs creats el setembre passat per implementar i 
supervisar els recursos procedents dels fons REACT-FEDER i els 
MRR 

El Govern ha aprovat avui un nou programa temporal de reforç que amplia en 
vuit persones els equips que presten assistència tècnica a la gestió dels 
projectes relacionats amb els fons Next Generation EU. Concretament, els nous 
efectius s’incorporaran a la Direcció General de Fons Europeus, dependent del 
Departament d’Economia i Hisenda. 

L'objecte del programa, que té una durada prevista de tres anys, és garantir els 
recursos humans i tècnics necessaris per aconseguir la màxima absorció dels 
fons Next Generation EU per a projectes que s’impulsin des de Catalunya, 
especialment els del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). Des de 
la Direcció General de Fons Europeus, els nous efectius coordinaran els 
diferents departaments en l’execució de les actuacions finançades amb els fons. 

Aquestes vuit persones s’afegeixen a les 125 incorporades el setembre passat 
al Departament d’Economia –concretament, a la Direcció General de Fons 
Europeus i a la Intervenció General– amb la finalitat d’implementar i supervisar 
els recursos procedents dels fons REACT-FEDER i els MRR.  
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La Generalitat destinarà prop de 400 milions d’euros  
dels fons europeus a l’atenció social i a la inclusió 

 El Govern autoritza el Departament de Drets Socials a signar 
properament el conveni amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 
2030 per gestionar aquests fons 

 Mitjançant 6 línies d’actuació, aquesta partida permetrà, entre 
d’altres, construir nous equipaments per a gent gran, persones amb 
discapacitat  o malaltia mental així com impulsar la innovació i fer 
un salt tecnològic en l’àmbit social 

El Govern destinarà prop de 400 milions d’euros provinents de fons europeus a 
projectes en l’àmbit de l’economia de les cures i el reforç de les polítiques 
d’inclusió social fins al 2023. Com a pas previ a rebre aquesta partida,  el Govern 
ha aprovat aquest matí que la Conselleria de Drets Socials subscrigui un 
conveni amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Es preveu que les 
dues administracions formalitzin l’acord les pròximes setmanes. 

En el marc d’aquest conveni, el Departament rebrà 397,07 milions d’euros, que 
es transferiran en tres anualitats de 110,3 milions, 135,8 milions i 150,9 milions. 

La implementació dels projectes finançats amb fons europeus accelerarà els 
canvis en el model d’atenció centrada en la persona i de promoció de 
l’autonomia personal que impulsa el Departament. També ha de permetre 
aplicar polítiques d’inclusió social amb capacitat per revertir les situacions de 
desigualtat que la pandèmia ha agreujat i alhora suposarà una oportunitat per 
introduir millores tecnològiques i d’innovació tant en l’atenció directa com en els 
sistemes d’informació de l’àmbit social. 

Les actuacions a finançar amb els fons europeus cobreixen un ventall ampli 
d’iniciatives que podran ser impulsades des de les administracions o bé per 
altres sempre que s’alineïn amb els objectius fixats. En aquest sentit, els 
projectes s’organitzaran en 6 eixos: construcció i remodelació d’equipaments; 
integració de l’atenció i suport tecnològic; tecnologia per transformar els serveis 
socials; innovació social, atenció a la infància i accessibilitat. 

Nous equipaments i millores en els centres existents: inversió, remodelació 
i equipament de centres de serveis socials de llarga durada basats en una 
arquitectura i un disseny centrats en la persona i en l’atenció en entorns 
comunitaris.  

Entre altres qüestions, els espais nous o remodelats adoptaran solucions de 
robòtica, domòtica i tecnologia per facilitar l’autonomia personal i la vida 
independent, així com les cures i l’assistència personal. 

Aquests serveis atendran gent gran, persones amb discapacitat o malaltia 
mental i persones sense llar o amb necessitats d’allotjament temporal. 
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Es preveu una partida de 198,5 milions d’euros per a aquesta finalitat. 

Tecnologia al servei de les cures: les noves tecnologies al servei de 
l'atenció i la cura de les persones 

Per fomentar l’autonomia personal i el manteniment en el domicili el màxim 
temps possible, és indispensable la implementació d’innovacions i solucions 
tecnològiques que impliquin la modernització de l’atenció domiciliària i facilitin 
la vida independent de les persones en situació de dependència o discapacitat, 
com ara elements de domòtica, telemedicina, teleassistència avançada, etc. 

En aquest sentit, es finançaran projectes que aportin solucions tecnològiques 
que impliquin un impacte directe en la qualitat de vida de les persones ateses i 
que estiguin en línia del nou model de cures de llarga durada. 

Aquesta línia de finançament estarà dotada amb 59,5 milions d’euros. 

Reconstruint els models d’atenció: la tecnologia com a element 
transformador dels serveis socials 

Els avenços tecnològics i l’evolució dels sistemes d’informació són una eina 
imprescindible per donar resposta als reptes socials actuals i futurs: 
l’envelliment de la població, les necessitats complexes d’atenció, la integració 
social i sanitària, etc.  

Per afrontar la revisió dels models d’atenció, agilitzar la resposta a la ciutadania 
o simplificar els processos administratius cal apostar per projectes d’inversió en 
sistemes d’informació que millorin la gestió de la intervenció social. Aquesta 
línia permetrà també disposar d’informació per planificar o establir patrons 
capaços d’avançar les necessitats socials. 

Per implementar-la, es comptarà amb una dotació de 39,7 milions d’euros. 

La innovació en clau social 

Es finançaran projectes pilot que promoguin models innovadors en el marc dels 
serveis socials l’avaluació dels quals permeti extreure implicacions per al 
conjunt del sistema. Es prioritzaran projectes d'innovació social que fomentin 
l'autonomia personal i la vida independent, el treball en xarxa i l'abordatge 
comunitari de les necessitats socials. 

Aquests projectes s’adreçaran a la transformació i innovació en l’atenció de gent 
gran, persones amb discapacitat o malaltia mental, persones sense llar, entre 
altres. 

Aquesta línia rebrà 39,7 milions d’euros de finançament. 
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Atenció a la infància i l’adolescència 

Aquest eix es vertebra en tres línies: la posada en marxa de serveis innovadors 
en l’àmbit de l’atenció especialitzada; l’adaptació i millora dels serveis 
residencials adreçats a nens i nenes, i la implementació de processos de 
digitalització i canals i eines de comunicació amb infants i adolescents. 

Per assolir aquest triple objectiu, es dedicarà una partida de 39,7 milions d’euros 
dels fons europeus. 

Catalunya, país accessible 

La darrera línia d’actuació se centrarà en les obres i projectes de millora de 
l’accessibilitat, que reconeguin i garanteixin els drets de les persones amb 
discapacitat i la seva integració plena en tots els àmbits.  

D’una banda, la inversió s’adreçarà a dur a terme actuacions en matèria 
d’accessibilitat i supressió de barreres mitjançant els ens locals i, de l’altra, a 
implementar projectes tecnològics que facilitin l’accés als serveis públics de 
l’Administració a les persones amb discapacitat. 

La partida pressupostària en aquest cas serà de 19,8 milions d’euros. 
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El Govern autoritza Circuits de Catalunya a signar els 
contractes de promoció de la Fórmula 1 i el GP- 
Motociclisme 

 La renovació del contracte amb la Fórmula 1 i MotoGP va lligada a 
un replantejament de la infraestructura, adequant-la als nous valors 
i principis de la mobilitat del segle XXI 

El Govern ha autoritzat Circuits de Catalunya a signar els contractes de 
promoció de la Fórmula 1  (F1) i el GP-Motociclisme per al període 2022-2026. 
Pel que fa a la Fórmula 1, el Govern ha aprovat  la signatura per part de Circuits 
de Catalunya, SL, dels contractes de promoció de cursa, de drets del Circuit i 
de llicència de propietat intel·lectual de la F1, en relació amb el Gran Premi 
d'Espanya de Fórmula 1. 

En el cas del GP de Motociclisme, s’ha autoritzat Circuits de Catalunya, SL, a 
prorrogar i modificar el contracte de promoció signat entre Circuits de 
Catalunya, SL, i Dorna Sports, SL per promocionar l’organització del Campionat 
de Moto GP, en el Circuit de Catalunya, des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 
de desembre de 2026. 

La renovació del contracte amb la Fórmula 1 i MotoGP va lligada a un 
replantejament de la infraestructura, adequant-la als nous valors i principis de 
la mobilitat del segle XXI. Aquest nou plantejament es definirà al Pla Estratègic 
del Circuit de Catalunya amb l’objectiu de dinamitzar-lo i vincular-lo a la 
sostenibilitat i la innovació tecnològica. 

Aquesta renovació es produeix la mateixa setmana que el Circuit de Catalunya 
celebra el 30è aniversari. En aquest sentit, el pròxim dissabte 27 de novembre 
obrirà les portes amb una festa per compartir amb la ciutadania la 
commemoració dels 30 anys i l’aposta per un nou circuit. L’acte vol acostar 
l’equipament a tots els públics, motiu pel qual s’han programat diferents 
activitats adreçades a totes les edats (concerts, atraccions, jocs i tallers infantils 
o circuits de karts i patinets elèctrics, entre altres). 
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El Govern declara el 27 de juny Dia Nacional de 
l’Empresa 

 L’objectiu és reivindicar la tasca de les empreses que aporten 
valor compartit mitjançant aspectes com la gestió del talent, el 
consum responsable o la sostenibilitat 

El Govern ha acordat avui declarar el 27 de juny Dia Nacional de l’Empresa a 
Catalunya. Aquesta decisió, adoptada en el Consell Executiu a proposta del 
Departament d’Empresa i Treball, vol reivindicar el paper de les empreses que 
aporten valor compartit per respondre a les demandes de corresponsabilitat 
global i competitivitat empresarial, un concepte estratègic de futur que integra 
aspectes com la gestió del talent, el consum responsable o la sostenibilitat. 

En consonància amb un dels eixos del Pla de Govern de la present legislatura 
—per a un país amb una economia basada en el coneixement, digital i 
emprenedora—, el Govern treballa per transformar el model productiu amb 
projectes empresarials sostenibles, que fomentin l’economia circular, la 
digitalització i que siguin inclusius des del punt de vista social, garantint sobretot 
la igualtat en el treball i el respecte als drets humans. 

Així mateix, en l’actual context de recuperació econòmica, es considera 
especialment necessari i oportú reconèixer l’esforç de les empreses que 
treballen alineadament amb l’objectiu del Govern, i alhora conscienciar el 
conjunt de la societat sobre la importància de valorar projectes empresarials 
amb impacte beneficiós en l’àmbit econòmic, social i ambiental. I fer-ho a través 
d’un reconeixement explícit per part del Govern, que compti amb la participació 
i la difusió de referents del conjunt del país. 

L’elecció de la data del 27 de juny respon a la voluntat de fer coincidir la 
celebració amb el Dia de les Microempreses i les Petites i Mitjanes Empreses 
(les MIPIMEs), acordat recentment per Nacions Unides i, d’aquesta manera, 
atorgar especial protagonisme a les petites i mitjanes empreses que 
representen la columna vertebral de l’economia catalana.  
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El Govern autoritza l’ajut de 3’49 milions d’euros a la 
UAB per rescabalar-se de l’atac informàtic 

 L’aportació procedent dels Fons de contingència permetrà al centre 
realitzar inversions tecnològiques per garantir la seva 
ciberseguretat 

El Govern ha autoritzat l’operació de transferència de crèdits per valor de 3’49 
milions d’euros amb la finalitat de donar suport a la Universitats Autònoma de 
Barcelona (UAB) per recuperar la normalitat alterada arran del ciberatac que el 
centre va patir el passat mes d’octubre.  

A aquesta aportació se sumaran 300.000 euros del pressupost del Departament 
de Recerca i Universitats per completa els 3,79 milions d’euros necessaris 
perquè la UAB abordi les inversions tecnològiques necessàries per tal de 
garantir la seguretat i integritat dels seus sistemes informàtics.  

Concretament, l’ajut total de 3,79 milions d’euros es destinarà als següents 
conceptes: 

 Renovació de 1.200 ordinadors de llocs de treball: 1.200.000 € 

 Renovació de 1.100 ordinadors d’aules: 880.000 € 

 Virtualització d’escriptoris i aplicacions de docència: 100.000 € 

 Llicències EDR per protegir tot el parc informàtic: 240.000 € 

 Conversió del CDP secundari en un DRS: 750.000 € 

 Suport especialitzat de resposta al ciberatac: 500.000 € 

 Servei de detecció i resposta a ciberincidents: 120.000 € 

L’operació pel concepte dels 3,49 milions d’euros, requerida des del 
Departament de Recerca i Universitats i proposada avui en Consell Executiu pel 
Departament d’Economia i Hisenda, s’ha concretat com a transferència de 
crèdits procedent del Fons de contingència de la Generalitat de Catalunya. 
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El Govern destina 18 MEUR a les universitats per fer 
front a l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 

El Govern ha aprovat avui la transferència de 18 milions d’euros  al Departament 
de Recerca i Universitats del pressupost per al 2020, prorrogat al 2021, per 
finançar un fons addicional a les universitats per fer front a l’impacte de la 
pandèmia de la COVID-19. 

Aquesta aportació s’afegeix als 36,7 milions d’euros que el Govern ja va 
avançar a l’octubre i el desembre del 2020 per finançar part dels costos que 
implicava l’adaptació a una docència mixta a les universitats a causa de la 
pandèmia, en la qual es combina presencialitat i virtualitat, i a les despeses 
addicionals imprescindibles derivades de les mesures de seguretat i protecció 
necessàries en matèria de salut en la lluita contra la COVID-19. 

D’aquesta manera, i des de l’inici de la pandèmia, el Govern haurà transferit 
54,7 milions d’euros al sistema universitari català per pal·liar les conseqüències 
derivades de la pandèmia. 
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El Govern aprova la creació d’un Programa temporal de 
mesures extraordinàries per al curs 2021-2022 a les 
escoles agràries en el marc de la Covid-19 

El Govern ha aprovat crear un Programa temporal de mesures extraordinàries 
per al curs 2021-2022 a les escoles agràries en el marc de la pandèmia de la 
Covid-19 durant el període que va de l’1 de gener al 31 d’agost de 2022. Es 
tracta de garantir el dret a l’educació i a una formació de qualitat i segura, fent 
que aquest curs escolar es desenvolupi amb la màxima normalitat possible 
segons els requeriments del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19, aprovat el mes de maig pels 
departaments d’Educació i de Salut. 

Les tasques que s’exerciran en el marc del Programa, vinculades a l’adopció de 
mesures que permetin actuacions d’atenció, reforç i suport a l’alumnat en 
l’actual context de crisi de la Covid-19, són les següents:  

 Actuacions de reforç per garantir grups de convivència estables no 
nombrosos i estancs, i grups de pràctiques reduïts. 

 Actuacions per garantir un model d’escola inclusiva i  per millorar  les 
oportunitats educatives (reforçar l’acció docent i orientadora en grups 
amb alumnat especialment vulnerable i establir mesures de reforç 
formatiu a l’inici i durant el desenvolupament del curs). 

 Actuacions per garantir la continuïtat formativa de qualitat, tant en 
situació de presencialitat amb les limitacions establertes derivades de les 
mesures sanitàries com, sobretot, en accions formatives a distància que 
puguin ser necessàries, potenciant la creació de recursos didàctics 
telemàtics d’alta qualitat. 

El programa també preveu el nomenament del personal necessari per dur-lo a 
terme. En aquest punt, val a dir que durant el curs escolar 2020-21, el Servei 
de Formació Agrària del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural va comptar amb una dotació addicional de 9 persones per atendre les 
necessitats organitzatives i de coordinació derivades del context de la Covid-
19, gràcies a l’Acord del Govern que va aprovar un Programa temporal de 
mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per a les escoles agràries. I atès 
que el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc 
de la pandèmia, aprovat al maig pels departaments d’Educació i de Salut, 
estableix mesures similars a les del curs passat, esdevé necessària l’aprovació 
d’un programa de característiques similars. 

L’esmentat Servei de Formació Agrària coordina i gestiona una xarxa de catorze 
escoles agràries que imparteixen formació professional inicial (cicles formatius 
de grau mitjà i superior), formació professional contínua i formació en 
emprenedoria i temes empresarials agraris. 
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La missió de les escoles agràries i del Servei de Formació Agrària és la 
professionalització del sector agroalimentari a partir de la millora de la 
qualificació professional de les persones dedicades a l’agricultura i la ramaderia 
i les que viuen i dinamitzen el món rural, tant des de la formació inicial com des 
del reciclatge de coneixements i la formació permanent. 
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El Govern crea el programa temporal de recopilació de 
dades en suport de la gestió pesquera  

 La iniciativa s’emmarca en el Programa operatiu del Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca 

El Govern ha aprovat la creació del programa temporal de recopilació de dades 
en suport de la gestió pesquera (professional i recreativa) en el marc del 
Programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). El nou 
programa, que finalitzarà el 31 de desembre de 2023, té un cost de 649.227,51 
euros, un 80% dels quals serà amb reintegrament futur per part del FEMP. 

El programa implicarà la contractació d’un equip tecnicocientífic que, seguint un 
pla de mostreig preestablert, recollirà de manera sistemàtica informació 
biològica, social, i econòmica de les pesqueres professionals gestionades per 
l’administració catalana, així com de la pesca recreativa. Les dades seran 
tractades en el marc de l’Institut Català de Recerca per la Governança del Mar 
(ICATMAR), un òrgan de cooperació entre la Direcció General de Política 
Marítima i Pesca Sostenible del  Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC)  i l’Institut de Ciències del Mar del CSIC. 

El seguiment i avaluació científica regulars de les pesqueres catalanes és clau 
per assegurar-ne una gestió sostenible, en la línia dels compromisos 
internacionals estipulats per la FAO i l’Agenda 2030 de Nacions Unides sobre 
Desenvolupament Sostenible. 

El nou marc català de recollida de dades i avaluació pesquera dona suport a 
l’aplicació del model de governança de la pesca professional a 
Catalunya, desplegant el model de cogestió previst en el Decret 118/2018, de 
19 de juny, d’acord amb el qual els comitès de cogestió amb participació del 
sector pesquer, el món científic, l’administració i el tercer sector ambiental 
gestionen conjuntament les pesqueres a una escala local.  

A més, el programa de recopilació de dades contribueix de manera directa a 
l’aplicació de l’Estratègia Marítima de Catalunya EMC 2030, atès que aquesta 
integra diverses línies d’actuació amb la finalitat de donar resposta als reptes 
actuals de sector pesquer, conseqüència dels canvis ambientals, legislatius, i 
socials. Les accions especifiques preveuen: diagnosis socioeconòmiques 
diverses; valoració de l’impacte de la pesca recreativa; assessoraments relatius 
a noves estratègies de transformació i comercialització per tal d’adaptar la 
producció a les necessitats del mercat; millores logístiques; promoció del 
producte local i de cogestió, i iniciatives de diversificació amb la finalitat de 
proporcionar ingressos econòmics alternatius a l’activitat extractiva. 

 

http://www.icm.csic.es/?q=ca
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El Govern aprova la signatura d’un memoràndum 
d’entesa amb la regió italiana de l’Emilia-Romanya  

 Els dos territoris col·laboraran en la transformació digital de 
l’Administració pública i en camps com la innovació, el big data i la 
intel·ligència artificial 

El Govern ha aprovat la signatura d’un memoràndum de col·laboració amb la 
regió de l’Emília-Romanya per reforçar la cooperació bilateral entre els dos 
territoris i promoure la transformació digital de l’Administració pública, la 
innovació, l’ús del Big Data i la intel·ligència artificial. L’acord també preveu 
cooperar en camps com l’educació superior i universitats i la recerca científica 
orientada a l’empresa, i reforçar la participació en xarxes internacionals.   

L’Emília-Romanya i Catalunya es troben entre les zones més actives de la 
Mediterrània en la identificació i implementació de projectes europeus en 
col·laboració amb institucions locals, centres de recerca, universitats i el 
sistema productiu. Els dos governs participen activament en iniciatives com el 
West-Med, sobre economia blava respectuosa amb el mar, i estan implicats en 
les activitats de la Unió per la Mediterrània i la Comissió Inter-Mediterrània 
(CRPM). També són socis en diferents projectes europeus, com el projecte de 
governança multilateral mediterrània Panoramed. 

A més, comparteixen interessos com el foment de la innovació i la transformació 
digital. En aquest sentit, la regió de l'Emília-Romanya ha desenvolupat una 
estratègia, en una acció conjunta amb centres d‘investigació nacionals i 
regionals, per crear una gran infraestructura de Big Data on compartir conjunts 
de dades procedents de l'Administració pública.  

https://www.westmed-initiative.eu/westmed-initiative/
https://governance.interreg-med.eu/
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El Govern aprova el reconeixement oficial del Centre 
Català de Ginebra, a Suïssa, com a comunitat catalana 
a l’exterior  

 Hi ha quatre comunitats catalanes reconegudes al país helvètic, on 
viuen 17.000 catalans 

El Govern ha aprovat reconèixer oficialment el Centre Català de Ginebra, a 
Suïssa, com a comunitat catalana a l’exterior. Amb aquesta incorporació, ja són 
145 les comunitats oficialment reconegudes arreu del món, de les quals 103 
estan actives. A Suïssa hi viuen 17.000 catalans.  

Amb aquesta, ja són quatre les comunitats reconegudes al país helvètic: 
Lausana, Zuric, Basilea i Casa Nostra de Suïssa, que les agrupa a totes elles. 
Els membres de la nova comunitat ja participaven regularment al Centre Català 
de Lausana. El dinamisme de la seva activitat ha fet possible l’expansió en dos 
casals, amb la qual cosa s’ha incrementat la proximitat a la comunitat catalana. 
La seva presidenta és Amanda Gavilanes, politòloga nascuda a Ginebra l’any 
1983. 

El Centre Català de Ginebra es va fundar el 27 d’octubre de l’any passat, i ja 
compta amb gairebé un centenar de membres. El seu primer acte presencial va 
tenir lloc enguany, per Sant Jordi. Entre els projectes per a aquest curs destaca 
la posada en marxa d’un club de lectura i de cursos de català.  

Més d'un centenar de comunitats catalanes en actiu 

Les comunitats catalanes a l'exterior són entitats associatives, sense ànim de 
lucre, constituïdes legalment fora de Catalunya per gent catalana o catalanòfila, 
que tenen com a finalitat la promoció de Catalunya i el suport a la comunitat 
catalana resident fora del territori català. 

La més antiga es va crear el 1840 a l'Havana (Cuba): era la Societat de 
Beneficència de Naturals i Descendents de Catalunya, que va néixer amb 
l'objectiu principal de donar ajut i suport a aquells catalans emigrats des de 
principis del segle XIX que es trobaven en situació de necessitat o precarietat. 
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El Govern destina 302.000 euros perquè l'INEFC 
contracti personal investigador novell en els àmbits de 
l'educació física, l'activitat física i l'esport 

El Govern ha autoritzat l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 
(INEFC), adscrit al Departament de la Presidència, a destinar 302.086,08 euros 
durant el període 2022-2025 per a la contractació de personal investigador 
novell en els àmbits de l’educació física, l’activitat física i l’esport, i les ciències 
aplicades. 

Aquesta partida servirà perquè l’INEFC atengui la convocatòria per a la 
concessió i renovació d’ajuts per a la contractació de personal investigador en 
formació, i es distribuirà en 57.372,84 euros, l’any 2022; 98.353,44 euros, l’any 
2023; 102.451,80 euros, l’any 2024, i 43.908, l’any 2025. 

L’aprovació d’aquesta despesa s’emmarca en la línia d'ajuts per fomentar i 
promoure la recerca científica i la formació de personal investigador en l'àmbit 
de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport que té establerta 
l’INEFC des del 2006.  

Dins el marc de recerca i desenvolupament, l'INEFC, a través dels centres de 
Barcelona, Lleida i Pirineus, ofereix la participació en els projectes de recerca i 
desenvolupament impulsats per les persones responsables acadèmiques de la 
recerca en els respectius centres. En aquest sentit, els ajuts aprovats pel 
Govern tenen per objecte la incorporació de les persones beneficiàries en 
projectes de recerca i desenvolupament de l'INEFC, relacionats amb l'educació 
física, l'activitat física, l'esport i les seves ciències aplicades. 


