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El Govern aprova un decret llei per millorar la protecció 
dels drets dels consumidors de serveis o continguts 
digitals  

 

 El termini de garantia per al consumidor s’estén fins als tres anys 
de la seva adquisició o contractació 

 La nova norma, que entrarà en vigor l’1 de gener del 2022, adapta el 
dret civil català a la normativa europea de consum 

El Govern ha aprovat un decret llei que millora la protecció dels drets de les 
persones consumidores de serveis o continguts digitals, com ara programari 
informàtic, programes informàtics, apps, diaris en línia o plataformes 
audiovisuals d’entreteniment. La nova norma, que s’incorporarà al llibre sisè del 
Codi civil català sobre obligacions i contractes, té com a objectiu modernitzar i 
posar al dia el dret civil català, i al mateix temps adequar-lo a les exigències de 
la normativa europea en matèria de consum.    

La normativa aprovada incorpora a la legislació catalana les directives 
2019/770, sobre contractes de subministrament de continguts digitals, i  
2919/771, sobre els contractes de compravenda de béns, que s’han 
d’implementar pels estats membres l’1 de gener de 2022.  

Es crea una nova secció al Codi civil català: el subministrament de 
continguts i serveis digitals  

El contracte subministrament de serveis o continguts digitals s’introdueix, per 
primera vegada, al Codi civil català. El text del Decret llei recull tots els aspectes 
que permetran garantir els drets dels consumidors i les obligacions de qui dona 
el servei, de la mateixa manera que el Codi civil recull altres tipus de contractes 
com de compravenda, mercantils, etc. Els contractes poden ser els que fan 
individualment entre persones privades i  els de consumidors.  

Així, es regula quins són els serveis i continguts digitals objectes del contracte, 
els drets i els deures de les parts –prestador i adquirent–, la conformitat de la 
persona que adquireix el servei, la seva instal·lació i la resolució o finalització 
del contracte, entre d’altres.  

Mitjançant aquest contracte, i a canvi d’una quantitat econòmica o altra 
contraprestació, el prestador del servei ha de garantir l’accés al contingut digital 
i durant un període determinat. Aquest tipus de contracte pot obligar també a 
facilitar les dades personals de qui contracta el servei o contingut digital. Ara 
bé, si el comprador es tira enrere i revoca el consentiment al tractament de les 
seves dades personals, l’altra part –qui subministra el servei– pot desistir de 
continuar prestant-lo.  
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Es considera un servei digital, la qual cosa permet al comprador crear, tractar, 
emmagatzemar o consultar dades en format digital, o que permet compartir 
dades en format digital carregades o creades pel mateix comprador o altres 
usuaris d’aquest servei, o interactuar de qualsevol altra manera amb aquestes 
dades. I es considera contingut digital les dades produïdes i subministrades en 
format digital. 

La regulació europea protegeix el consumidor quan el contracte té una durada 
inferior als dos anys i estableix que el termini de garantia s’ha d’estendre a un 
mínim de dos anys. El dret civil català, en aquest cas, va més enllà en la 
protecció del consumidor i, com recull el Decret llei, estableix un termini de fins 
a tres anys de garantia quan la persona que adquireix els continguts digitals no 
està conforme amb el servei digital que se li ha instal·lat o ha contractat. D’altra 
banda, el subministrador o prestador del servei no serà responsable quan qui 
l’adquireix no té un entorn digital compatible amb els requisits tècnics que 
precisa el contingut digital.  

Els treballs de redacció del Decret llei han anat a càrrec de la Comissió de 
Codificació de Catalunya, que és un òrgan encarregat de dissenyar, 
desenvolupar i revisar el dret civil propi de Catalunya. Totes les lleis que 
conformen el Codi civil de Catalunya han estat aprovades a partir de les 
propostes fetes per la Comissió de Codificació, que està formada per 
professionals de reconegut prestigi de l’àmbit jurídic. Les propostes de la 
Comissió de Codificació les revisa l’Observatori de Dret Privat de Catalunya.   

Un Codi civil al servei de les persones 

El Codi civil és la norma d’aplicació principal a Catalunya. Aquest Codi és viu i 
des del Parlament de Catalunya s’actualitza perquè doni resposta legal als 
reptes i a les necessitats socials d’avui. 

El corpus legal vigent a Catalunya sobre dret civil el formen sis llibres dedicats 
a diferents matèries. El primer (2002) estableix l’estructura i sistemàtica del Codi 
civil de Catalunya; el segon (2010) està dedicat a la persona i la família; el tercer 
(2008) regula les persones jurídiques, com ara les associacions i les fundacions; 
el quart (2008), les successions; el cinquè (2006), la propietat i, finalment, el 
sisè (2017) regula les obligacions i els contractes. 

Per tant, del Codi civil en depenen tant els testaments com la compra d’un pis, 
l’adquisició d’una plataforma digital d’entreteniment, la gestió d’una comunitat 
de veïns o el règim econòmic matrimonial, entre d’altres. Els sis llibres 
actualitzen i amplien la regulació que des de fa segles existeix a Catalunya en 
matèria de dret civil, que és testimoni d'una història mil·lenària. 

 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/normativa/dret-a-catalunya/Codis-legislacio/codi-civil-de-catalunya-i-legislacio-complementaria/
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El Govern crea un nou fons de capital risc per impulsar 
la recerca i l’emprenedoria científica a Catalunya 

 El Fons d’Inversió en Tecnologia Avançada (FITA), amb un 
pressupost estimat de 60 milions d’euros entre 2022 i 2026, serà un 
instrument financer amb participació publicoprivada que invertirà 
en les primeres etapes dels projectes de recerca 

 El seu objectiu és mobilitzar capital privat en la inversió en 
desenvolupament tecnològic i contribuir a millorar l’índex 
d’innovació de Catalunya, uns dels objectius prioritaris del Pacte 
Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) 

 Els Departaments d’Economia i Hisenda, Recerca i Universitats i 
l’ICF signaran un conveni per licitar i adjudicar la societat gestora 
del nou fons 

El Govern ha autoritzat avui els departaments d’Economia i Hisenda i de 
Recerca i Universitats a promoure la creació i la participació de la Generalitat 
en un nou Fons d’Inversió en Tecnologia Avançada (FITA). Es tracta d’un nou 
instrument de capital risc que, amb finançament publicoprivat, invertirà en 
projectes de desenvolupament tecnològic en les primeres etapes de creixement 
sorgits del sistema de coneixement català. 

L’objectiu és triple: impulsar la recerca i l’emprenedoria científica com a motor 
de competitivitat del teixit econòmic del país; mobilitzar capital privat en la 
inversió en desenvolupament tecnològic per igualar-lo a la mitjana de la UE (del 
0,94% actual fins a l’1,37 %) i, finalment, contribuir a la millora de l’índex 
d’innovació de Catalunya, impulsant la transferència i la valorització de la 
recerca científica feta als centres de recerca i les universitats del país per tal 
que es transformi en tecnologia i innovació que millori la competitivitat de la 
indústria del país, en la línia de les conclusions del Pacte Nacional per a la 
Societat del Coneixement (PN@SC). 

D’acord amb el text aprovat avui pel Govern, el nou fons comptarà amb una 
dotació estimada de 60 milions d’euros: fins a un màxim de 30 milions seran 
aportats pels departaments d’Economia i Hisenda i de Recerca i Universitats, al 
50% cadascun, amb anualitats de 6 milions entre els anys 2022 i 2026; la resta 
es finançarà amb recursos procedents del sector privat. Els fons públics no 
podran superar el 49,9% de participació. 

El destinataris seran startups en etapes inicials de desenvolupament, és a dir, 
en estadis de prellavor, llavor i posada en marxa dels diferents projectes. Els 
projectes podran recórrer al fons durant el període 2022 i 2026, i es calcula que 
els projectes es podran desenvolupar en un mínim de 10-12 anys. S’allargaria 
si fos necessari fins a la desinversió de la totalitat de la cartera. La finalitat és 
millorar la transferència de coneixement cap a les empreses, promoure 
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iniciatives d’emprenedoria científica i contribuir a la millora de la competitivitat 
de les pimes. 

La gestora del FITA 

El Govern també ha donat llum verda al conveni que formalitzaran els dos 
departaments implicats en el projecte i l’Institut Català de Finances (ICF) per 
licitar a través de concurs públic un contracte per a la selecció i adjudicació de 
la gestora del futur Fons. 

En aquest sentit, l’ICF, conjuntament amb la Direcció General d’Innovació i 
Emprenedoria, la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i 
Regulació i la Direcció General de Transferència del Coneixement treballaran 
plegats amb l’objectiu d’endegar el procés el gener del 2022. Un cop adjudicat 
el contracte, l’entitat financera pública catalana s’encarregarà de fer el 
seguiment de la societat gestora seleccionada, d’acord amb les condicions 
establertes tant pel que fa als seus compromisos com del procés davant les 
autoritats supervisores (CNMV), fins a la constitució i posada en funcionament 
del fons de capital risc. 

Després, aquesta societat serà la responsable de la gestió del fons, és a dir, qui 
decidirà com, on i quan invertir el capital dipositat pels socis partícips, seguint 
els criteris de la política d’inversió fixats a la licitació. 

També està previst crear un Comitè de Supervisió que farà el seguiment del 
desenvolupament del Fons, de les inversions, de la valoració de les participades 
i de l’estratègia del Fons. 
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El Govern inicia la tramitació de la llei trans* catalana  

 La iniciativa legislativa garanteix els drets de les persones trans*, 
també d’infants i adolescents trans*, i vol erradicar qualsevol 
discriminació per raó d’identitat o expressió de gènere 

 A principis de 2022 s’obrirà la consulta pública prèvia a través del 
portal Participa Gencat i amb trobades amb persones trans* i les 
entitats que defensen els seus drets 

La llei trans* catalana comença a caminar amb l’aprovació de la memòria 
preliminar per part del Govern. La llei integral de reconeixement del dret a la 
identitat i a l’expressió de gènere és un pas imprescindible per garantir la igualtat 
plena de les persones trans* en tots els àmbits de la societat públics i privats, 
que erradica qualsevol forma de discriminació per raó d’identitat o expressió de 
gènere.     

Amb aquesta llei, s’eleven normativament tots els protocols, instruccions i 
serveis específics que s’han desenvolupat a Catalunya els darrers anys en 
àmbits com el món educatiu, els centres esportius o els centres penitenciaris, 
vinculats a reconèixer el dret d’autodeterminació de gènere de les persones que 
manifesten una identitat de gènere diferent de l’assignada en el moment de 
néixer. Això permet avançar envers la plena despatologització i emancipació de 
les persones trans* en totes les esferes de la societat i a totes les edats, ja que 
amb aquesta llei també es garanteixen els drets dels infants i adolescents 
trans*, s’estableixen les condicions necessàries per al seu lliure 
desenvolupament d’acord amb la seva identitat o expressió de gènere i es 
reconeix el seu dret a ser escoltades i expressar la seva opinió. 

El dret a la identitat i expressió de gènere lliurement manifestada sense 
necessitat de diagnòstic és reconegut per normatives internacionals, com el 
Tribunal Europeu de Drets Humans, que garanteix l’autodeterminació de gènere 
com un dret humà. També des d’Europa es garanteix aquest dret, amb 
recomanacions internacionals com la resolució 2048 (2015) de l’Assemblea 
Parlamentària del Consell d’Europa o iniciatives com l’Estratègia per la Igualtat 
de les Persones LGBTIQ+ (2020-2025), aprovada per la Comissió Europea. 

La proposta de llei catalana també vol definir normativament els serveis i 
recursos necessaris per donar cobertura a les necessitats de les persones 
trans* en àmbits com la justícia, l’educació, l’ocupació o la sanitat pública. En 
aquest sentit, la norma contempla la consolidació del model de salut trans* dins 
del sistema de salut pública català, que facilita l’accés a l’atenció mèdica i als 
tractaments quirúrgics, hormonals i de reproducció assistida de manera no 
patologitzant, respectant el dret a decidir sobre la pròpia vida i el propi cos i 
vetllant per l’equitat territorial.  També té previst promoure la inserció laboral de 
les persones trans*, com ja s’ha començat a fer amb un programa específic del 
SOC dotat amb més de 4 milions d’euros. 
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Prou discriminacions 

L’erradicació de qualsevol forma de violència envers les persones trans* per raó 
de la seva identitat o expressió de gènere, sigui institucional, social o de 
qualsevol altra forma, és un altre aspecte que contempla la llei. En aquest sentit, 
la memòria preliminar de la normativa preveu establir mecanismes de protecció 
per a les persones trans* que pateixen violència en l'àmbit familiar o en el lloc 
de residència. També contempla la prohibició de teràpies d’aversió o conversió, 
així com la sanció de cirurgies genitals de les persones intersex no autoritzades 
o plenament justificades per motius de salut. 

Amb un enfocament històric de la repressió i marginació social i laboral que van 
patir les dones trans*, la llei també proposa incorporar mecanismes per reparar 
aquesta discriminació que les ha privat de drets i recursos i que comporta 
elevades taxes d’exclusió social.  

Consulta pública 

Per tal d’obrir la construcció de la llei a tota la ciutadania, s’obrirà un període de 
consulta pública a principis de 2022. Les protagonistes del procés participatiu 
seran les persones trans* i les entitats que defensen els seus drets, per poder 
recollir les seves demandes i per corregir tots els dèficits de reconeixement, de 
representació i d’injustícia distributiva que pateixen.  

Les vies de participació seran tant el portal Participa Gencat, com trobades i 
reunions. L’objectiu del procés de participació és identificar conjuntament amb 
la ciutadania els principals estigmes i discriminacions que pateixen les persones 
trans* en diferents àmbits de la societat, per fixar les respostes legals 
necessàries per revertir aquestes situacions. 
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La nova llei de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya pren forma amb l’aprovació de la memòria 
preliminar 

 El nou marc legal fixarà el paper institucional de l’Escola com a 
vertebradora del sistema de formació i transferència per al conjunt 
de les administracions públiques catalanes 

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). La nova llei respon a la voluntat 
de disposar d’un marc legal que fixi el paper de l’Escola dins l’ecosistema de 
governança pública i la situï, de forma transversal, com a vertebradora de la 
formació dels servidors públics i la transferència entre organitzacions per al 
conjunt de les administracions catalanes.  

L’objectiu és centrar la posició de l’EAPC dins el marc institucional català i 
passar d’una escola de l’Administració de la Generalitat a una Escola per a tot 
el sector públic català.  

Amb aquest nou marc legal, l’Escola vol esdevenir motor de canvi i agent central 
en la transformació de les administracions públiques catalanes. I, en aquest 
sentit, es configura com a plataforma de generació, gestió i transferència de 
coneixement en matèria de funció pública i de polítiques públiques per contribuir 
a desplegar una administració eficient, professional i excel·lent al servei de les 
persones. 

Així mateix, la llei ha de permetre que l’Escola s’apropi i s’obri al territori, a totes 
les administracions públiques catalanes i al seu sector públic, als altres 
operadors de formació de l’àmbit públic, al món acadèmic, al món professional 
i a la societat en general.  

La norma haurà de garantir també que l’EAPC té una organització, direcció i 
govern robustos, coherents amb el lideratge de projectes a mitjà i llarg termini, 
i al marge de les conjuntures polítiques, amb mandats que superin l’àmbit d’una 
legislatura. Uns altres propòsits de la llei són aclarir i aprofundir en les 
competències de selecció de l’Escola, tant en l’àmbit de les administracions 
catalanes i el seu sector públic com en el dels directius públics. 

En definitiva, el text pretén posicionar l’EAPC com a facilitadora de l’ecosistema 
de governança pública, amb un nou model d’aprenentatge propi, que aporta 
metodologies, tecnologia i serveis de formació que repercutiran directament en 
l’eficiència del personal al servei de les administracions públiques i en la qualitat 
dels serveis públics, així com un model de recerca, innovació i transferència que 
permeti impactar directament en el dia a dia dels equips i les organitzacions. 

Aquesta norma és necessària, perquè la llei actual de l’EAPC, que data del 
1987, no s’adapta als nous objectius ni als canvis que han experimentat 
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l’Administració i el conjunt de la societat en els 35 anys transcorreguts. En 
aquest sentit, el nou text ha de renovar també el marc conceptual i terminològic 
per ajustar-lo a la nova realitat. La iniciativa se sotmetrà a consulta pública 
prèvia per recollir les aportacions de la ciutadania.  
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El Govern impulsa la futura Llei del patrimoni cultural 
immaterial català i de l’associacionisme cultural 

 La nova normativa s’adaptarà al concepte més ampli i actual de 
patrimoni cultural immaterial i vol contrarestar les lleis estatals, 
clarament centralitzadores 

 Promourà el reconeixement, el foment i la promoció de 
l’associacionisme cultural, així com el seu treball en benefici de les 
persones i de la societat 

El Govern ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del 
patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural, que tindrà 
com a objectius salvaguardar i donar una major presència i reconeixement a 
aquestes manifestacions culturals, tot adaptant el concepte de patrimoni cultural 
immaterial a l’actualitat, i posant-lo al mateix nivell que la resta del patrimoni 
cultural català. La futura llei, que promou el Departament de Cultura a través de 
la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, també 
establirà les categories de protecció, el procediment per a la seva catalogació o 
declaració i les competències de les diferents administracions públiques en 
aquest àmbit. 

La nova normativa incidirà en la necessitat de donar resposta als nous reptes, 
situacions i escenaris apareguts, tant socials com econòmics, i que suposen 
una clara amenaça pel patrimoni cultural immaterial. En aquest sentit, 
incorporarà conceptes com els usos socials, els coneixements i els usos 
relacionats amb la naturalesa i l’univers, així com els aprofitaments específics 
dels paisatges naturals i la toponímia o la dansa tradicionals. Els objectius que 
es volen assolir són els següents: salvaguardar el patrimoni cultural immaterial; 
afavorir-ne el coneixement per part de la ciutadania; incentivar 
l’associacionisme cultural i altres formes de participació social, inclòs 
l’amateurisme cultural. 

La futura llei haurà de protegir els béns culturals immaterials que tinguin 
rellevància nacional i que haurà de declarar la Generalitat. També s’hauran de 
protegir les manifestacions del patrimoni cultural immaterial que, tot i llur 
significació i importància, no compleixen les condicions dels nacionals, 
mitjançant la seva declaració com a elements immaterials d’interès local per 
l’ajuntament corresponent.  

D’altra banda, la llei incidirà en el dret d’accés de la ciutadania en condicions 
d’igualtat a la cultura, atès que permetrà que pugui gaudir d’aquest patrimoni 
millor protegit, promogut i tot garantint l’accés públic. La futura llei incentivarà i 
premiarà l’excel·lència de l’activitat cultural associativa a través de la figura de 
la declaració d’entitat d’especial interès cultural que, fins al moment, ha estat 
bàsicament honorífica i que ara es vol que comporti beneficis més tangibles per 
a les entitats declarades. La llei ha d’incentivar les aportacions econòmiques de 
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particulars a les entitats culturals que tenen com a finalitat primordial la 
realització d’activitats culturals especialment rellevants i d’excel·lència. A més, 
la nova proposta de llei haurà d’incloure mesures que ajudin a pal·liar les 
deficiències de finançament en l’àmbit del patrimoni cultural immaterial i del 
sector associatiu cultural. Aquestes mesures s’hauran de referir a dues línies 
d’actuació. D’una banda, garantir l’existència d’un fons de foment del patrimoni 
cultural immaterial i de  l’associacionisme cultural, amb una consignació anual 
específica en els pressupostos de la Generalitat, i de l’altra, adoptar una 
possible deducció en la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota 
íntegra de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per donatius a 
entitats declarades d’interès cultural.  

Finalment, la protecció i el reconeixement d’aquest patrimoni a través de la 
normativa catalana són necessaris per contrarestar les conseqüències de les 
actuals iniciatives legislatives estatals en la matèria, de caràcter clarament 
centralitzador.   

El patrimoni cultural immaterial 

El patrimoni cultural immaterial és definit com els usos, les representacions, les 
expressions, els coneixements i les tècniques, i inclou els instruments, objectes, 
artefactes i els espais culturals. En la societat moderna es manifesta en 
activitats  productives, processos i tècniques; creences, festes, rituals i 
cerimònies; tradició oral, particularitats lingüístiques i formes de comunicació; 
representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals; manifestacions 
musicals i sonores; salut, alimentació, gastronomia,  i formes de sociabilitat 
col·lectiva i d’organització social. Per tant, es pot afirmar que el patrimoni 
cultural immaterial, en una o més de les seves manifestacions, forma part de la 
vida quotidiana de la pràctica totalitat de la població catalana.  

Les formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social formen part del 
patrimoni cultural immaterial, i l’associacionisme cultural és una de les principals 
formes d’autoorganització social a Catalunya i s’estén a àmbits molt diversos:  
de la festa i l’artesania, de l’ateneisme cultural, dels castellers i falcons, dels 
centres d’estudis, del cant coral, de la música, de la dansa, dels diables, bestiari 
i trabucaires, dels gegants i nans, del teatre, del cinema i la fotografia, etc. 
L’associacionisme cultural es fonamenta en el principi de participació dels 
ciutadans, que s’organitzen en entitats sense finalitat de lucre per dur a terme 
activitats culturals.   

El Departament de Cultura de la Generalitat ha enllestit la pràctica totalitat de 
l’Inventari del patrimoni festiu de Catalunya. Per tant, es disposa d’una 
informació molt valuosa i actualitzada per avançar en la catalogació i protecció 
de moltes d’aquestes festes, però també és necessari salvaguardar altres 
elements culturals immaterials de caràcter nacional o local; i sense oblidar els 
possibles béns materials, mobles i immobles, que estan vinculats a l’element 
immaterial, perquè li donen suport i el caracteritzen de manera singular. 
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El patrimoni cultural immaterial pot ser un sector de gran importància econòmica 
i social. La importància històrica que, a Catalunya, han tingut les entitats 
culturals atorga al món associatiu una dimensió única en l’actual espai cultural 
català. Finalment, l’amateurisme és cada cop més present i té un pes específic 
més gran en l’activitat cultural de Catalunya, especialment en les arts 
escèniques i de carrer.  

Quant a la tramitació i efectes jurídics de la futura llei, se sotmetrà al tràmit de 
consulta pública prèvia per tal que la ciutadania i les entitats puguin intervenir i 
fer aportacions sobre la necessitat d’aquesta llei i, si escau, sobre els objectius 
que ha de tenir, ja que la iniciativa proposada té un abast ampli perquè afecta a 
tot el sector del patrimoni cultural immaterial, incloses les nombroses 
associacions de l’àmbit cultural. Els efectes d’aquesta nova llei sobre la 
normativa vigent en matèria del patrimoni cultural immaterial català i de 
l’associacionisme cultural consistiran a derogar la Llei 2/1993, de 5 de març, de 
foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme 
cultural, i també el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de 
Catalunya. 



 

 

Acords de Govern. 14.12.2021  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

13 

El Govern amplia fins al 2023 el Pla nacional de 
l’associacionisme i el voluntariat 

 Entitats i agents socials valoren que el Pla ha tingut la capacitat de 
vehicular la resposta a les necessitats derivades de la pandèmia i 
que pot continuar sent un full de ruta estratègic útil 

 Entre 2018 i 2021, el Govern ha destinat més de 245 milions d’euros 
a l’execució de les actuacions emmarcades en el Pla 

El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat (PNAV) seguirà sent el full 
de ruta de la Generalitat de Catalunya en aquests àmbits els pròxims dos anys. 
Així ho ha aprovat aquest matí el Consell Executiu a proposta del Departament 
de Drets Socials. La pròrroga ha de permetre que l’acció del Govern intensifiqui 
el suport a les entitats i al voluntariat amb l’objectiu de combatre l’impacte de la 
crisi social i econòmica derivada de la pandèmia i, a la vegada, reforçar la 
societat civil organitzada i potenciar el voluntariat com a agent de transformació 
social.  

El PNAV és l’estratègia de treball conjunta i participada entre el Govern i el món 
associatiu per respondre als reptes prioritaris per a l’enfortiment i la consolidació 
de l’associacionisme i el voluntariat. El Pla actual tenia vigència fins al 2021, 
però se’n preveia una pròrroga excepcional en cas que els objectius 
continuessin vigents i que el Pla fos capaç de donar-hi resposta. En aquest 
sentit, arran de la pandèmia i dels seus efectes sobre la ciutadania i les entitats, 
es va obrir un període de reflexió per diagnosticar quines eren les necessitats 
actuals del tercer sector i del voluntariat. Un procés va cloure en la Trobada de 
l’Associacionisme i el Voluntariat, celebrada el novembre de 2020, amb la 
participació de 50 entitats representatives del país. Les conclusions de la 
Trobada van constatar que el PNAV havia tingut la capacitat de vehicular la 
resposta del Govern a les necessitats derivades d’una crisi que no tenia 
precedents i que podia continuar sent el full de ruta estratègic per encarar els 
nous reptes i les noves prioritats del sector. 

La capacitat del Pla nacional per encarar els reptes actuals en aquests àmbits 
ha estat ratificada per unanimitat els darrers mesos pel Consell de 
l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, així com per la Comissió 
Interdepartamental de Coordinació de l’Acció Transversal de les Polítiques de 
Foment de l’Associacionisme i el Voluntariat.  

El PNAV està estructurat en 5 àmbits d’acció, 17 programes estratègics i 63 
línies d’actuació. Pel que fa a l’execució, l’any 2018 el Govern va impulsar un 
total de 120 mesures i hi va invertir 50,2 milions d’euros, amb la implicació de 
nou departaments en el conjunt d’actuacions. L’any 2019, el nombre 
d’actuacions implementades es va incrementar fins a 137, així com el 
pressupost destinat, que va ser de 52,3 milions. L’any 2020, amb l’esclat de la 
pandèmia, la inversió pressupostària en les polítiques de l’associacionisme i el 
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voluntariat va augmentar a fi de mitigar els efectes de la crisi social i econòmica 
derivada de la crisi sanitària. Aquest fet va comportar que els nou departaments 
implicats invertissin 81 milions d’euros, amb un total de 137 actuacions. 
Actualment, s’està executant el Pla d’acció 2021, que preveu 166 actuacions i 
una dotació pressupostària de 61,5 milions d’euros. 
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El Govern dona llum verda a la col·laboració entre el 
Departament d’Interior i l’Autoritat Portuària de 
Tarragona per a la seva adhesió a la xarxa RESCAT 

El Govern ha donat llum verda a l’acord de col·laboració entre el Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat Portuària de Tarragona per 
a la seva adhesió a la xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat 
de Catalunya (RESCAT). Un cop aprovat l’acord per part del Govern, en les 
properes setmanes es formalitzarà la signatura del conveni. 

Amb aquest conveni, l’Autoritat Portuària de Tarragona s’integrarà a la xarxa 
RESCAT i d’aquesta manera el Port de Tarragona podrà utilitzar-la com a 
sistema que permet una millor interlocució amb el Departament d’Interior, i amb 
l’objectiu de disposar d’una operativa que garanteixi la gestió de les situacions 
d’emergències i de seguretat disposant dels mateixos canals de coordinació 
que els altres serveis de seguretat i d’emergències que també utilitzen aquesta 
xarxa. La interconnexió del Port de Tarragona a la xarxa Rescat és molt 
rellevant davant la complexitat que suposa aquesta infraestructura en el camp 
de les emergències.  

La xarxa RESCAT és la xarxa de radiocomunicacions d'emergència i seguretat, 
propietat de la Generalitat de Catalunya, que aplega els cossos de seguretat, 
els serveis d’emergències i diversos gestors d'infraestructures de Catalunya: 
Mossos d'Esquadra, Policies Locals, Bombers de la Generalitat, Bombers i 
Guàrdia Urbana de Barcelona, Protecció Civil, Servei d'Emergències Mèdiques, 
Agents Rurals, Departament de la Vicepresidència i de Polítiques digitals i 
Territori, Agència Catalana de l'Aigua i Servei Català de Trànsit, entre d'altres. 

El propòsit de la xarxa RESCAT és el de servir a tots i cadascun dels col·lectius 
implicats en la seguretat, les emergències i serveis i subministraments bàsics 
amb la finalitat de millorar el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de tots els recursos 
del país que treballen en aquests àmbits. La xarxa proporciona un mecanisme 
de comunicació robust i d’alta disponibilitat, i està dimensionada per gestionar 
grans volums de comunicacions alhora que garanteix les comunicacions de veu 
de forma segura i xifrada. 
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El Govern finança amb 600.000 euros el nou Grau en 
Intel·ligència Artificial (GIA) de la UPC 

 L’objectiu és millorar l’oferta universitària en IA per donar resposta 
a la demanda creixent de professionals qualificats en aquest àmbit 

El Govern ha autoritzat avui el Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori a concedir una subvenció directa de 600.000 euros 
durant el període 2021-2024 a la UPC per al finançament de la implantació del 
nou grau en IA. El suport del Govern al nou grau, emmarcat en l’estratègia 
Catalonia.AI, té per objectiu millorar l’oferta universitària en IA per donar 
resposta a la demanda creixent de professionals qualificats en aquest àmbit. 

El GIA és fruit d’un conveni signat ara fa un any per la Generalitat de Catalunya 
i la UPC que establia l’aportació de 600.000 euros per part de Polítiques Digitals 
(a raó de 200.000 euros anuals) per a la creació i activació d’aquest nou grau 
universitari. Gràcies a la posada en marxa del GIA de la UPC, Catalunya 
disposa des d’aquest mateix curs (2021-2022) de la formació universitària oficial 
en Intel·ligència Artificial més completa de tot l’Estat.  

Això és així perquè el nou grau s’ha afegit al programa de doctorat i al màster 
oficial específics en IA que ofereix la UPC des de 1985 i 2005, respectivament, 
i ha convertit la UPC en la primera universitat de tot l’Estat a oferir una formació 
oficial completa en IA, amb grau, màster i programa de doctorat. 

El suport i finançament del primer grau oficial en IA de Catalunya per part del 
Govern respon a l’objectiu de la Vicepresidència, explicitat en la seva estratègia 
digital i concretament en l’estratègia Catalonia.AI, de millorar l’oferta 
universitària vinculada a la intel·ligència artificial per donar resposta a la 
demanda cada cop més creixent de professionals qualificats en aquest àmbit, 
un dels més sol·licitats pel sector digital. 
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El Govern aprova el Programa d’Activitats del Pla de 
Seguretat Viària 2021-2023 

 El Programa d’Activitats del Pla de Seguretat Viària 2021-2023 és la 
primera concreció en activitats de les accions establertes al pla 

El Govern ha aprovat el Programa d’Activitats del Pla de Seguretat Viària 2021-
2023. L’objectiu primordial del Pla és la reducció del 15% de les víctimes mortals 
l’any 2023 en relació amb les dades registrades l’any 2021. En aquest sentit,  
s’alinea proporcionalment amb el mandat europeu de reduir en un 50% la 
sinistralitat viària en la dècada 2021-2030 i impulsar mesures per implantar una 
mobilitat més segura, i al mateix temps més sostenible, saludable, connectada 
i automatitzada d’acord amb els objectius del Pacte Nacional per a la Mobilitat 
Segura i Sostenible 2021-2030, que és l’estratègia catalana en matèria de 
mobilitat segura i sostenible per a la propera dècada. 

El Pla de Seguretat Viària 2021-2023 s’estructura en 223 accions amb els 
següents eixos estratègics: 

 Eix 1: Repensar l’espai públic cap a una mobilitat més sostenible i 
segura.  

 Eix 2: Adaptar les polítiques de seguretat viària a les noves 
característiques de l’accidentalitat.  

 Eix 3: Crear una estratègia sensibilitzadora i educativa per involucrar tota 
la societat. 

 Eix 4: Desenvolupar un espai de cooperació estratègica entre els 
diferents sectors implicats en la mobilitat intel·ligent.  

 Eix 5: Establir els objectius estratègics per a les infraestructures respecte 
als nous sistemes de mobilitat.  

 Eix 6: Desplegar l’estructura necessària per a la gestió del canvi. 

En total, s’han programat 696 activitats, realitzades per part de l’SCT, diferents 
departaments i altres entitats i associacions implicades en la seguretat viària i 
la mobilitat sostenible. Bona part de les activitats estan enfocades als col·lectius 
vulnerables, a la protecció de les víctimes, a l’educació i la formació i a la 
seguretat viària urbana. Destaquen mesures com:  

Iniciar el projecte d’ajuts als ens locals per realitzar mesures de 
pacificació del trànsit, mobilitat sostenible i intel·ligent com ara estendre les 
illes per a vianants, zones 30, carrers amb plataforma única. 
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Estendre el control de la velocitat. L’SCT, en el marc del Pla Intensiu contra 
la Velocitat Excessiva (PIVE), activat ara fa 18 anys, seguirà ampliant aquesta 
xarxa amb dispositius de radars mòbils en paral·lel als plans de patrullatge i les 
campanyes específiques de coordinació entre cossos policials. 

Iniciar el projecte de proves pilots de vigilància de les conductes 
inadequades en la conducció amb drons i amb intel·ligència artificial. 
Programes de desplegaments de drons per a una millor vigilància del trànsit, 
d’aplicació de la intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i de 
cinturó de seguretat, i els anomenats de cruïlla intel·ligent per incrementar la 
seguretat en les interseccions o control de canvi de carril per reduir la perillositat 
en autovies i vies ràpides. 

Iniciar la redacció dels nous dossiers tècnics sobre vehicles de mobilitat 
personal i entorns escolars.  

Incorporació de la perspectiva de gènere en l’estudi dels accidents de trànsit. 

Estudi i anàlisi de l’expansió de la prova pilot de revolts posada en marxa 
al Pantà de Foix a altres vies. 

Anàlisi de la segregació de motoristes amb una prova pilot a la C-58. 

Potenciar el SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) 
amb caràcter proactiu per als familiars de les víctimes mortals durant un any 
posterior a l’accident. 
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El Govern aprova el Decret de la Comissió 
Interdepartamenal que coordina qüestions de govern 
obert a tota l’Administració 

El Decret de la Comissió Interdepartamental de Govern Obert (CIGO), que s’ha 
aprovat avui, millora la regulació, la composició i el funcionament de la Comissió 
Interdepartamental de Govern Obert, creada el 2014, d’acord amb les 
necessitats que han introduït altres decrets recents com el que es va aprovar el 
febrer de 2021 sobre transparència i dret d’accés.  

La comissió és una peça clau per coordinar la implementació de les polítiques 
de govern obert a l’administració. A través de reunions periòdiques, els seus 
membres aproven, fan seguiment i avaluen les estratègies i directrius en 
matèria de transparència, dades obertes, participació i integritat pública que 
impulsa el Govern. 

Partint de la transversalitat, la componen persones de diferents departaments 
des de les secretaries i direccions generals, el Gabinet Jurídic de la Generalitat, 
Intervenció General i l’Escola d’Administració Pública.  

De la comissió se’n desprenen dues comissions tècniques que a partir d’ara 
inclouran nous membres, i s’encarreguen de facilitar l’intercanvi d’informació 
entre els departaments i elaborar els eixos estratègics i les línies de treball en 
els àmbits de què s’ocupa cadascuna d’elles; d’una banda, hi ha la Comissió 
Tècnica per a la Transparència, Dades Obertes i Col·laboració i, de l’altra, la 
Comissió Tècnica per a la Participació Ciutadana.  

Així doncs, el Decret aprovat avui introdueix millores de coordinació i flexibilitat 
en els terminis de reunió que facilitaran el funcionament d’aquesta comissió i, 
per tant, la implementació de les accions de govern obert a tota l’Administració. 
D’altra banda, també consolida el concepte de Govern Obert, acceptat 
internacionalment, entès com un conjunt d’accions per al foment de la qualitat 
democràtica que engloben la transparència, les dades obertes, la participació i 
col·laboració i la integritat i l’ètica pública.  


