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El Govern aprova un decret llei de mesures urgents en 
l’àmbit tributari i financer per pal·liar els efectes 
econòmics de la guerra a Ucraïna 

 Es congelen les tarifes de l’impost sobre les emissions de CO2 dels 
vehicles de tracció mecànica i no s’aplica, per tant, l’increment que 
estava previst, per llei, aquest any  

 S’incrementa el tipus de gravamen sobre la producció d’energia 
elèctrica de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el 
medi ambient 

 Es facilita l’accés al finançament a les pimes i autònoms del sector 
agrari, agroalimentari, forestal i de la pesca i l’aqüicultura   

El Govern ha donat avui llum verda al Decret llei, de 29 de març, de mesures 
urgents en l’àmbit tributari i financer, adoptades amb l’objectiu de pal·liar els 
efectes econòmics de la guerra a Ucraïna. En l’àmbit tributari, les mesures 
afecten l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, 
l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient i la taxa de 
la pesca fresca. En l’àmbit de les mesures financeres, s’incrementa l’import del 
fons de garantia de la Generalitat a favor de l’Institut Català de Finances (ICF) 
per facilitar l’accés al finançament per a petites i mitjanes empreses i autònoms 
del sector agrari, agroalimentari, forestal i de la pesca i l’aqüicultura.   

Pel que fa a les mesures tributàries, en el cas de l’impost del CO2, es mantenen 
les tarifes aplicades en el primer any de l’impost (abonat l’any 2021) i no 
s’incrementaran, tal com preveia la llei. L’executiu català ha pres aquesta 
decisió davant “l’escenari d’elevada incertesa” que està tenint sobre l’economia 
l’alta inflació, provocada per l’alça en els preus de l’energia; la situació a 
Ucraïna; els efectes de la Covid-19 a les llars catalanes; i per afavorir una 
transició justa (adaptada a condicions socioeconòmiques). 

En el cas de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, 
el tipus de gravamen sobre l’activitat de producció i emmagatzematge o 
transformació d’energia elèctrica s’augmenta un 33% i s’estableix, amb caràcter 
general en el 0,00665 euros per kWh/h. Els ingressos de més que se’n derivin 
es destinaran íntegrament a actuacions en matèria de transició energètica. 
Davant la constatació de la dependència en energies fòssils que ha evidenciat 
la guerra a Ucraïna, aquesta mesura s’ha aprovat amb la finalitat de donar un 
nou impuls a les energies renovables arreu del territori, accelerar els projectes 
de transició energètica i aconseguir que el consum elèctric a Catalunya sigui del 
50% de fonts d’energia renovable en el 2030 i del 100% l’any 2050, tal com 
preveu la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.  

Finalment, pel que fa a la taxa de la pesca fresca s’eximeix el seu pagament 
per un període de sis mesos als armadors de vaixells o embarcacions 
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pesqueres i es seus substituts, en el cas que la pesca accedeixi al port per via 
marítima. La mesura s’adopta davant l’increment actual del preu del carburant i 
el seu impacte en l’operativa pesquera, així com també per pal·liar els efectes 
que té al sector l’increment dels preus del consum i la demanda de compra per 
part del consumidor. D’aquesta manera, els ports de competència de la 
Generalitat tindran un tracte equivalent als ports d’interès estatal, als quals se’ls 
ha aplicat l’exempció temporal de la taxa, a través del Reial decret llei  6/2022, 
de 29 de març. El seu impacte econòmic serà assumit pel pressupost de Ports 
de la Generalitat.   

Impost sobre les emissions de CO2  dels vehicles de tracció mecànica 

D’acord amb l’article 44 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
l’any 2021 es preveia una baixada del llindar d’emissions a partir del qual 
s’hauria d’aplicar l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció 
mecànica. Estava previst passar dels 120g/km a 95g/km en el cas dels turismes 
i les motocicletes i de 160g/km a 140g/km en les furgonetes, la qual cosa es 
traduïa en un increment de la quota. A més, també s’incrementaven els tipus de 
gravamen marginals corresponents a cada tram de base liquidable. Ara, amb 
l’aprovació d’aquest nou Decret llei, les tarifes aplicables per al 2020 (que es 
van liquidar el 2021), es mantindran per a l’exercici actual, meritat a 31 de 
desembre de l’any passat i que es liquidarà entre l’1 i el 20 de novembre 
d’enguany. Per tant, les tarifes en vigor amb aquest Decret seran les següents: 

a) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e i L7e (turismes 
i motocicletes) 

Emissions oficials de diòxid de carboni  Tipus marginal (€/g CO2/km) 

 Fins a 120 g/km  0 

 Més de 120 g/km i fins a 140 g/km  0,55 

 Més de 140 g/km i fins a 160 g/km  0,65 

 Més de 160 g/km i fins a 200 g/km  0,80 

 Més de 200 g/km   1,10 
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b) Vehicles de la categoria N1 (furgonetes) 

Emissions oficials de diòxid de carboni  Tipus marginal (€/g CO2/km) 

 Fins a 160 g/km  0 

 Més de 160 g/km  0,30 

D’acord amb el text aprovat avui, aquesta decisió es pren davant l’escenari 
“d’elevada incertesa” que es viu a nivell internacional i que s’explica per 
diferents motius. Per una banda, per la constatació que, tot i que els indicadors 
apuntaven a una millora de l’economia del país, bona part de les llars catalanes 
encara pateixen la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19. 
Per una altra, l’elevada inflació causada, fonamentalment, per l’augment notable 
del preu de l’energia. I, finalment, la situació de guerra a Ucraïna que, entre 
d’altres conseqüències, està comportant un increment dels preus dels 
combustibles que s’està repercutint de forma immediata en el preu dels 
carburants emprats pels vehicles de tracció mecànica, subjectes a tributació.  

De fet, aquesta no és la primera vegada que el Govern introdueix canvis en la 
legislació d’aquest tribut. Com a conseqüència dels efectes de la pandèmia de 
la Covid-19 l’executiu català ja va decidir posposar la seva entrada en vigor 
endarrerint la data de meritació de l’impost: del 31 de desembre del 2019 al 31 
de desembre del 2020.  

Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient 

També en el marc de la Llei del canvi climàtic i amb l’objectiu de donar un impuls 
a la transició energètica iniciada a Catalunya amb l’eliminació definitiva del fuel 
i del carbó i assolir un nou model energètic que permeti minimitzar els costos 
socials i mediambientals i els costos econòmics de la dependència exterior del 
model actual, el Govern ha decidit prémer l’accelerador amb caràcter immediat 
a les energies renovables. La finalitat és aconseguir una major implantació en 
el territori d’aquest tipus  d’energies, ja que només representen el 19,1% de la 
producció d’energia elèctrica a Catalunya.  

Així, amb aquest Decret llei, el Govern modifica la Llei 5/2020, del 29 d’abril, pel 
qual es crea l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient 
i incrementa el tipus de gravamen en el cas d’activitats de producció, 
emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica. El Departament d’Acció 
Climàtica destinarà tots els recursos que se n’obtinguin íntegrament a 
incrementar notablement el nombre de parcs fotovoltaics en edificis i 
infraestructures de titularitat pública, ajuts a la connexió a la xarxa de gas de les 
plantes de biogàs i a completar el desplegament de l’energètica pública.  
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D’acord amb el text del Decret, els tipus de gravamen queden fixats de la 
manera següent: 

“1. En el cas d'activitats de producció, emmagatzematge o transformació 
d'energia elèctrica, el tipus de gravamen és de: 

a) 0,00665 euros per kWh, amb caràcter general. 

b) 0,00133 euros per kWh, en el cas que l'activitat sigui efectuada per 
instal·lacions de cicle combinat.” 

Una garantia de fins a 39 milions d’euros per a l’ICF 

Finalment, en l’àmbit de les mesures financeres, s’autoritza el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a signar un conveni amb l’ICF per 
constituir un fons de garantia de com a màxim 39 milions d’euros. L’objectiu és 
atorgar préstecs per al finançament de pimes i autònoms de les empreses 
agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura de 
Catalunya.  

El Decret llei aprovat avui, que inclou tres articles i dues disposicions finals, 
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.  
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El Govern demanarà a l’Estat un fons extraordinari i 
elevar el dèficit del 0,6% a l’1% del PIB per compensar 
l’impacte de la guerra a Ucraïna 

 També reclamarà que es revisi el Fons de Suficiència del model de 
finançament per compensar la rebaixa temporal de l’impost especial 
sobre l’electricitat 

 Les primeres estimacions situen l’impacte econòmic del conflicte 
sobre les finances públiques en uns 750 milions d’euros 

El Govern ha acordat avui sol·licitar a l’Estat l’activació d’un fons extraordinari 
perquè les comunitats puguin atendre les despeses derivades de l’impacte de 
la guerra a Ucraïna, així com augmentar la taxa de referència del dèficit del 
0,6% del PIB actual fins a l’1%. L’acord de mesures extraordinàries aprovat avui 
també inclou demanar al Govern espanyol la revisió del Fons de Suficiència del 
model de finançament per incloure-hi la compensació de la reducció de l’Impost 
especial sobre l’electricitat, la recaptació del qual està cedida totalment a les 
comunitats.  

Aquestes iniciatives s’impulsen per fer front a les necessitats sobrevingudes pel 
conflicte a Ucraïna i del desplaçament de persones refugiades, que està tenint 
un impacte significatiu en les finances de la Generalitat. Tot i que els escenaris 
econòmics i macroeconòmics estan molt oberts, en una primera estimació, el 
Departament d’Economia i Hisenda xifra en uns 750 milions d’euros (0,3% del 
PIB) l’impacte global sobre les finances públiques. També es preveu que, en 
funció de l’evolució de la crisi, es puguin veure afectades les previsions de 
recaptació dels tributs més vinculats a l’activitat econòmica, com ara l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 

L’executiu considera necessari impulsar les mesures d’augment d’ingressos 
tenint en compte que l’any 2022 la Generalitat no només haurà de fer front als 
efectes derivats del conflicte a Ucraïna, sinó també a l’impacte encara persistent 
de la Covid-19, en un exercici en què l’Estat no ha habilitat cap fons específic 
per atendre les despeses vinculades a la pandèmia, com sí que va fer en els 
dos exercicis anteriors. 

190 milions de menor recaptació 

Un altre element que tindrà efectes sobre les finances de la Generalitat és la 
decisió del Govern de l’Estat de rebaixar l’Impost especial sobre l’electricitat. Es 
tracta d’un tribut que gestiona i recapta l’agència estatal i, per tant, les 
comunitats no disposen de capacitat normativa per modificar-ne cap element, 
però sí que la recaptació retorna en funció del rendiment que hagi obtingut en 
el seu territori, d’acord amb el consum d’energia elèctrica.  
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D’acord amb les estimacions del Departament d’Economia i Hisenda, la decisió 
de l’Estat de reduir els tipus de l’impost de manera temporal des del 15 de 
setembre de 2021 fins al 30 de juny de 2022 tindrà un impacte aproximat per a 
les finances de la Generalitat de 190 milions d’euros, i per això el Govern 
reclamarà que, en compliment de l’article 21 de la Llei 22/2009 sobre el model 
de finançament, aquesta reducció d’ingressos de la Generalitat es compensi a 
través del Fons de Suficiència. 
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El Departament de la Presidència considera que les 
mesures aprovades per l’Estat en relació amb Ucraïna 
obvien el seu l’impacte pressupostari i envaeixen 
competències  autonòmiques 

 Algunes de les mesures excedeixen les competències bàsiques que 
té l’Estat en matèria d’educació, ensenyament universitari, 
protecció de menors o llengua i el Govern valora la possibilitat de 
formular un requeriment de competències previ a un conflicte 
positiu de competència 

El Departament de la Presidència ha valorat i analitzat les mesures aprovades 
per l’Estat: un Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents en el marc del Pla nacional de resposta a les conseqüències 
econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna i l’Acuerdo del Consell de Ministres 
amb mesures de caràcter no normatiu amb el mateix objectiu.    

L’informe del Departament desenvolupa els continguts més rellevants de les 
dues mesures i fa una valoració competencial dels acords aprovats. 

Pel que fa a l’Acuerdo, destaca que proposa un conjunt de mesures per impulsar 
i coordinar l'acollida d'estudiants, investigadors i personal d'administració i 
serveis, així com actuacions de suport lingüístic i cultural, d'orientació 
acadèmica, d'allotjament en residències universitàries i de facilitació d'accés a 
les activitats acadèmiques, així com als serveis socials oferts per les 
universitats. 

Totes aquestes mesures tenen un indubtable impacte pressupostari i econòmic 
al qual el document no conté cap referència.  

Així mateix, tot i que el document preveu que les accions d'escolarització, 
integració, suport educatiu, així com les inversions que les acompanyin, les 
desenvoluparan les CCAA, no conté però cap previsió sobre la participació de 
les CCAA en l'elaboració i determinació d'aquestes polítiques. 

També conté previsions de caràcter lingüístic (traducció de materials didàctics 
a l’ucraïnès), però ignora l’existència de les altres llengües oficials diferents del 
castellà.    

Pel que fa a les ajudes contingudes al Reial decret, cal tenir en compte que les 
que s’atorguen al sector primari, estan territorialitzades i reconeixen 
expressament les competències autonòmiques en aquesta matèria com a 
autoritats ordinàries, llevat de les ajudes extraordinàries al sector lleter i a 
l’aqüicultura, que són centralitzades, ja que són ajuts d’estat i per al seu exercici 
cal accedir a registres estatals.  
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Totes les ajudes són compatibles amb les que puguin atorgar les CCAA i, en el 
cas que constitueixin ajudes d’Estat, s’han de concedir un cop tinguin 
l’autorització expressa de la Comissió Europea (si és necessària), d’acord amb 
la DA 12a. Faltaria, però, valorar amb més detall si alguna de les ajudes podria 
constituir un supòsit de mesura d’efecte equivalent.    

Pel que fa a les mesures contingudes a l’Acuerdo del Consell de Ministres, la 
valoració és totalment diferent. Es considera que no només no tenen en compte 
l’impacte pressupostari i financer que tindran en les CCAA que hauran 
d’implementar-les ni la seva participació en el disseny de les polítiques 
públiques, sinó que excedeixen les competències bàsiques que té l’Estat en 
matèria d’educació i afecten les competències autonòmiques, no només en 
l’àmbit de l’educació, sinó també en relació amb l’ensenyament universitari, la 
protecció de menors i la llengua.  Per tot això, es podria valorar la possibilitat de 
formular un requeriment de competències previ a un conflicte positiu de 
competència.  
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El Departament de Vicepresidència du a terme un 
conjunt de mesures per reduir els efectes de la guerra 
a Ucraïna  

 S’han habilitat bústies de contactes, línies telefòniques 
específiques, s’ha reforçat l’atenció presencial i es fa un seguiment 
de les amenaces en ciberseguretat 

 S’han reduït les taxes als pescadors i s’ha pressionat l’Estat perquè 
minvi les conseqüències negatives de la crisi energètica sobre els 
transportistes i els usuaris de transport públic  

Des que el 24 de febrer es va produir la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, el 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha dut a 
terme un seguit de mesures per reduir-ne els efectes, que han tingut un abast 
molt ampli. El conflicte bèl·lic està generant conseqüències negatives a tots els 
nivells, tant des de la vessant humanitària, amb un desplaçament massiu de 
refugiats procedents de la zona de conflicte, com des de la vessant econòmica, 
amb una escalada dels preus del gas i del petroli que, junt amb l’encariment o 
escassetat de determinades matèries primeres, està afectant diferents sectors 
econòmics i col·lectius més sensibles a aquests efectes no desitjats. Aquestes 
són les principals actuacions dutes a terme fins ara: 

- Correu electrònic per a consultes sobre el conflicte. S’ha habilitat una 
bústia de contacte comite.acollida@gencat.cat on les persones 
afectades es poden adreçar per fer qualsevol tipus de consulta. 

- Creació d’una línia del telèfon per atendre consultes sobre el 
conflicte. El 012 és el telèfon de referència per atendre les consultes de 
primer nivell de la Generalitat. Des del 4 de març s’està prestant el servei 
en ucraïnès i català tots els dies de la setmana (inclosos dissabte i 
diumenge –de manera habitual el 012 no obre el cap de setmana). Van 
començar a obrir el 012 per donar el servei d’Ucraïna el cap de setmana 
del 26 i 27 de febrer.  

- Per reduir el temps d’espera (s’ha creat una línia específica dintre del 
servei del 012) i oferir el servei de manera gratuïta, des del 10 de març 
s’han habilitat els següents telèfons pel tema d’Ucraïna:   

o 900 500 912 (trucades sobre Ucraïna en català o ucraïnès). 

o 93 273 46 00 (per a trucades de fora de Catalunya) 

- Web ucraina.gencat.cat. Des de la Direcció General de Serveis Digitals 
i Experiència Ciutadana s’ha creat el web ucraina.gencat.cat. L’objectiu 
és disposar der tota la informació i serveis que ofereix la Generalitat de 

mailto:comite.acollida@gencat.cat
https://web.gencat.cat/ca/ucraina
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manera centralitzada, facilitant així l’experiència de la ciutadania quan 
accedeix a aquest continguts per resoldre dubtes, etcètera. 

- Atenció presencial. S’ha informat al personal de les OAC sobre la 
informació que han d’oferir/derivacions quan persones d’Ucraïna 
demanen cita per ser ateses. 

- Participació en comissions i reunions informatives. Es participa en 
la Comissió interdepartamental Ucraïna arreu del territori.  

- Monitorització constant de les principals amenaces de 
ciberseguretat.  

- Reclamació a l’Estat de mesures per ajudar al sector del transport 
de viatgers a causa dels increments de costos, mitjançant la creació 
d’un fons econòmic.  

- Lliurament de títols integrats per als dispositius d’acollida de 
persones refugiades (ATM de Barcelona 

- Posada a disposició de magatzems dins de les zones portuàries dels 
ports comercials per a l'emmagatzematge i gestió logística de material 
de suport humanitari destinat a Ucraïna. 

- Proposta de mesures econòmiques de suport al sector pesquer per 
afrontar les repercussions desfavorables a l'activitat pesquera i 
d'aqüicultura, consistent principalment en: modulació de la taxa portuària 
T01 d'ocupació; no aplicació del coeficient de repercussió de la tarifa E3 
subministraments i flexibilització de condicions pels acords d'ajornament 
i fraccionament. S’estima un cost de la mesura de 260.000 €. 

- Exempció de la taxa de pesca fresca. Des de Ports de la Generalitat 
s’ha posat en marxa una exempció de la taxa de pesca fresca durant sis 
mesos, per tal de no generar un greuge comparatiu en els ports 
gestionats per la Generalitat, en relació amb l’exempció prevista en 
l’article 38 del Reial decret llei  6/2022. Aquesta mesura té un cost estimat 
de 800.000 €.  

- Posada a disposició d’espais físics i virtuals a les organitzacions 
humanitàries. Des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, s’ha 
enviat un correu electrònic a les organitzacions amb base a Catalunya 
que s’han posat en contacte amb el Govern per informar de la seva 
resposta a l’emergència humanitària a Ucraïna. En aquesta carta se’ls 
ha ofert suport en les campanyes que duen a terme, posant a la seva 
disposició espais de les instal·lacions d’FGC perquè en puguin fer 
difusió.  
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Igualtat i Feminismes, responsable de la coordinació 
institucional per a la resposta a l’emergència d’Ucraïna 
 

 La creació d’una Taula de contingència en el marc del Comitè per a 
l’Acollida de les Persones Refugiades ha permès articular l’actuació 
de diversos departaments del Govern, els ens locals, el Consolat 
d’Ucraïna i les entitats especialitzades 

 La bústia d’atenció ciutadana ha donat resposta a 6.500 correus 
electrònics, tant sobre consultes relacionades amb les persones 
desplaçades per la guerra com sobre oferiments solidaris de 
diferent tipus 

 El Departament ha vetllat per una incorporació transversal de la 
perspectiva de gènere, la igualtat de tracte i la no-discriminació en 
totes les actuacions d’acollida 

 
Com a responsable de les polítiques d’acollida de les persones refugiades a 
Catalunya, el Departament d’Igualtat i Feminismes ha dut a terme una intensa 
tasca de coordinació, planificació i acollida des de l’inici de la invasió russa 
sobre Ucraïna. Aquesta tasca s’ha estructurat al voltant de tres eixos clau: la 
coordinació institucional i el suport als ens locals, l’atenció a les persones 
refugiades en la fase d’emergència, i la planificació de la fase d’acollida a mitjà 
termini. En aquestes dues fases, Igualtat i Feminismes vetlla per una plena 
transversalització de la perspectiva de gènere, la igualtat de tracte i la no-
discriminació. 
 
Coordinació institucional i suport als ens locals 
 
Per tal de garantir una adequada coordinació entre totes les administracions i 
entitats implicades en la gestió de l’acollida de persones ucraïneses, des de 
l’inici de la guerra es va activar una Taula de contingència en el marc del Comitè 
per a l’Acollida de les Persones Refugiades. La Taula ha permès articular 
l’actuació de diversos departaments del Govern, els ens locals, el Consolat 
d’Ucraïna i les entitats especialitzades. L’objectiu d’aquest espai ha estat, i 
continua sent, poder fer una anàlisi i una planificació acurades, en un context 
de necessitats canviants, per poder mobilitzar els recursos necessaris en cada 
moment. La Taula, que funciona tant a escala nacional com de vegueries, s’ha 
complementat amb altres espais de coordinació interdepartamental i 
interinstitucional. 
 
En paral·lel, el Departament d’Igualtat i Feminismes ha comptat durant tot 
aquest temps amb el suport de la xarxa de professionals d’acollida que treballen 
en municipis de més de 20.000 habitants i dels consells comarcals d’arreu de 
Catalunya. Una xarxa que ha demostrat ser clau i que, de fet, es reforçarà 
pròximament amb la contractació de fins a 53 agents addicionals. 
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A més, el Govern ha aprovat aquest dimarts reforçar els recursos del 
Departament per a l’acollida, amb l’aprovació del nou Programa de suport a 
l’atenció de persones desplaçades. Un programa temporal que, per al primer 
any, té previst un pressupost de 870.000 euros i que permetrà realitzar 22 
contractacions. 
 
Atenció a les persones refugiades en la fase d’emergència 
 
Més enllà de la coordinació i el suport a diferents administracions públiques i 
entitats especialitzades, el Departament d’Igualtat i Feminismes ha dut a terme 
diverses actuacions vinculades directament a l’atenció de les persones 
refugiades en la fase d’emergència. Destaca la gestió d’un elevat volum de 
consultes, tant les vinculades a les necessitats de les persones desplaçades 
per la guerra com els oferiments solidaris de recursos residencials, ofertes 
laborals, serveis de traducció, etc. Només com a exemple, a través del correu 
comiteacollida.igualtat@gencat.cat s’han gestionat, entre el 24 de febrer i el 2 
d’abril, al voltant de 6.500 correus electrònics. 
 
A més, el Departament d’Igualtat i Feminismes ha dut a terme diverses 
actuacions en els principals llocs d’arribada de les persones ucraïneses a 
Catalunya. A l’Espai Fira, a Barcelona, l’acció ha estat fonamentalment centrada 
en la posada en marxa i en la gestió d’un estand propi de la Generalitat, que 
actua com a espai d’atenció a les persones refugiades i que permet informar de 
qüestions tan diverses com l’accés a la feina, l’escolarització o l’atenció 
sanitària. Des que es va obrir aquest estand, el 23 de març, i fins al 3 d’abril, 
s'han superat les 450 atencions. 
 
Com ja s’ha apuntat, Igualtat i Feminismes ha treballat per oferir una acollida 
que incorpori, de manera transversal, la perspectiva de gènere, la igualtat de 
tracte i la no-discriminació. Cal tenir en compte, en aquest cas, que la majoria 
de persones que han arribat d’Ucraïna són dones amb infants a càrrec.  
 
Per això, des dels primers dies de guerra s’ha garantit servei en ucraïnès a 
través de la línia d’atenció a les violències masclistes 900 900 120. També s’ha 
editat un díptic informatiu des d’una perspectiva de drets i amb la lògica de 
prevenció del tràfic d’éssers humans, on s’incorpora informació sobre els 
serveis d’atenció a les violències masclistes i a les discriminacions LGBTI. 
Recentment, s’han contractat els serveis d’una entitat especialitzada en la 
detecció i atenció de les situacions de Tràfic d’Éssers Humans, que actualment 
presta servei presencial a Fira i també, en cas d’activació, en altres punts de 
Catalunya.  
 
Així mateix, s’han activat referents de violència masclista de tot Catalunya 
perquè es desplacin als allotjaments d'emergència operats per les entitats 
especialitzades, amb l’objectiu, d’una banda, de proporcionar informació i, de 
l'altra, per atendre, assessorar i, si s’escau, derivar les dones afectades a la 
xarxa especialitzada d’atenció a les violències masclistes. 

mailto:comiteacollida.igualtat@gencat.cat
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Planificació de la fase d’acollida 
 
Un cop en marxa els mecanismes necessaris per a la gestió de l’acollida 
d’emergència, el Departament d’Igualtat i Feminismes ja s’ha posat a treballar 
en la planificació de la fase d’acollida a mitjà termini. Un dels elements clau 
d’aquesta planificació serà la distribució equitativa de les persones refugiades 
arreu de Catalunya, que ha de permetre una acollida integral i amb plena 
garantia de drets. En el marc del Comitè d’Acollida a les Persones Refugiades, 
s’ha creat un grup de treball per dissenyar el model català d’acollida a persones 
refugiades, que compta amb la participació de diversos departaments del 
Govern, entitats municipalistes i entitats especialitzades en refugi que operen a 
Catalunya. 
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El Departament d’Acció Exterior i Govern Obert actua 
des del primer moment davant la crisi d’Ucraïna 

 El Departament ha activat des de l’esclat del conflicte al febrer 
diversos mecanismes amb l’objectiu de respondre a la crisi 
humanitària, mantenir un contacte permanent amb el Consolat 
ucraïnès i atendre catalans al país, entre d’altres 

El Departament d’Acció Exterior i Govern Obert ha actuat des del primer 
moment del conflicte d’Ucraïna, que va esclatar el passat 25 de febrer arran de 
la invasió russa del país, desplegant diversos mecanismes amb l’objectiu tant 
de pal·liar el patiment de la població ucraïnesa, com de mantenir un contacte 
permanent amb el Consolat d’Ucraïna i atendre els catalans i catalanes a 
Ucraïna, entre d’altres. Amb aquesta voluntat, el Departament fa des de llavors 
un seguiment constant de l’actualitat del conflicte amb la participació de les 
diferents delegacions del Govern a l’exterior. 

Contacte permanent amb el Consolat ucraïnès 

Una de les actuacions rellevants que s’han dut a terme és el contacte permanent 
que el Departament ha mantingut amb el Consolat General d’Ucraïna a 
Barcelona, del qual ha vehiculat les propostes i sol·licituds. N’és exemple 
l’acollida temporal en albergs catalans de turistes ucraïnesos –uns 200– que es 
trobaven a Catalunya en el moment de l’esclat del conflicte i no podien tornar al 
seu país a causa del tancament de l’espai aeri. Aquesta és una de les diverses 
peticions a les quals el Departament ha donat resposta. De fet, la consellera 
Victòria Alsina s’ha reunit en diverses ocasions amb el cònsol general, Artem 
Vorobyov, per donar suport a la comunitat ucraïnesa que viu a Catalunya i 
escoltar-ne les necessitats. Aquesta via de comunicació permanent es manté a 
dia d’avui per canalitzar també les diferents mostres de solidaritat de la 
ciutadania, societat civil i institucions catalanes en suport de la població 
ucraïnesa. 

Una altra pota important de l’actuació del Departament d’Acció Exterior i Govern 
Obert en la crisi d’Ucraïna ha estat la d’atendre els casos de catalans que es 
trobaven a Ucraïna. En aquest sentit, i dins de les seves competències, el 
Departament va activar una bústia d’emergència i va establir un equip tècnic de 
seguiment els set dies de la setmana. En aquesta línia, també es van activar 
les delegacions del Govern a l’Europa Central i als Balcans per estar en 
contacte amb catalans que es trobaven als diferents països fronterers amb 
Ucraïna i fins i tot se’ls va posar a disposició un cotxe per a catalans que sortien 
d’Ucraïna per la frontera polonesa. 

Desplegament d’ajut humanitari d’emergència 

La resposta humanitària és una altra de les actuacions prioritàries del Govern 
davant la crisi humanitària derivada de l’atac rus. En aquest sentit, des de la 
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Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), s’han activat diverses vies 
d’intervenció des de l’esclat del conflicte. 

Per una banda, s’han fet dues aportacions que sumen gairebé 600.000 euros a 
agències de les Nacions Unides amb l’objectiu de pal·liar el patiment de la 
població ucraïnesa. D’una banda, s’ha finançat una intervenció sobre el terreny 
de l’Agència de les Nacions Unides per a les Persones Refugiades (ACNUR) 
de 290.000 euros. De l’altra, s’han aportat 290.000 euros més a l’Oficina de les 
Nacions Unides per a la Coordinació d’Afers Humanitaris (OCHA, per les seves 
sigles en anglès). Es tracta de dues de les agències de l’ONU amb més 
experiència en actuacions d’emergència i amb qui la cooperació catalana fa 
anys que treballa. 

D’altra banda, el Govern va convocar de manera urgent una sessió 
extraordinària del Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència per abordar 
l’agreujament de la crisi humanitària a Ucraïna i, sobretot, per coordinar la 
resposta del Govern, el món local i les entitats de la cooperació catalana. Arran 
d’aquesta reunió, el Departament va anunciar una crida per subvencionar 
projectes d’ONGs humanitàries amb seu o delegació a Catalunya dotada amb 
1,5 milió d’euros. 

Encara en l’àmbit humanitari, el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert 
també va fer de pont entre el Port de Barcelona i el Consolat ucraïnès, a petició 
d’aquesta institució, per poder gestionar el material humanitari que s’estava 
recollint per part de la societat civil, ajuntaments i empreses. En aquest sentit, 
el Port ha posat a disposició del Consolat una nau on dipositar-hi aquest 
material: el Banc d’Aliments s’encarrega de l’organització interna i Open Arms, 
de la logística de l’enviament. 

Tasca de sensibilització 

A nivell informatiu i de sensibilització, el Departament també ha habilitat un 
espai web que es va actualitzant periòdicament on s’informa que la manera més 
efectiva de canalitzar l’ajut a Ucraïna és fent aportacions econòmiques a les 
entitats que ja treballen sobre el terreny. Per això, el web recull un llistat d’ONGs 
i organismes multilaterals que estan donant resposta humanitària a Ucraïna i 
als països limítrofs. 

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha assistit, a més, 
a diversos actes en suport de la comunitat ucraïnesa a Catalunya, com ara la 
seva visita a Guissona, on viu la major part d’aquesta comunitat. També es va 
desplaçar a Riudellots de la Selva, on va visitar uns habitatges cedits pel 
consistori per a l’acollida de persones refugiades ucraïneses. 

Cal destacar que el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert va assumir en 
un primer moment la coordinació del comitè tècnic de seguiment de les 
actuacions del Govern en relació amb l’atac rus a Ucraïna, tant a nivell de la 
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resposta humanitària com dels efectes que genera a Catalunya. Actualment el 
Comitè Tècnic es coordina des del Departament d’Igualtat i Feminismes. 
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Empresa i Treball impulsa programes de foment de la 
contractació a persones refugiades provinents 
d’Ucraïna 

 El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha 
presentat avui al Consell Executiu el paquet d’accions impulsades 
des del Departament per pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic entre 
Rússia i Ucraïna 

 En l’àmbit de treball, les mesures activades s’adrecen a ajudar la 
població civil ucraïnesa refugiada a Catalunya, amb programes 
especials d’ajuts a la contractació 

 En l’àmbit d’empresa, les actuacions s’adrecen a minimitzar els 
efectes econòmics sobre el teixit empresarial, amb suport gratuït a 
les empreses catalanes que tenen relacions comercials amb Rússia 
i/o Ucraïna, monitorització i suport de l’Oficina de Barreres a la 
Internacionalització, o intensificació dels projectes d’expansió 
internacional de l’empresa catalana 

El Govern ha analitzat l’informe presentat avui pel conseller d’Empresa i Treball, 
Roger Torrent i Ramió, de les actuacions que està duent a terme el Departament 
per fer front a les conseqüències de la guerra a Ucraïna.  

Pel que fa a l’àmbit de treball, el paquet de mesures s’orienta a ajudar la 
població civil ucraïnesa desplaçada a Catalunya, amb mesures com programes 
especials d’ajuts a la contractació de persones ucraïneses desplaçades, la 
derivació de joves a programes de formació per a l’ocupació i noves 
oportunitats, i protocols per facilitar la seva inscripció a les oficines de treball i 
d’acollida laboral, a través del SOC. 

En l’àmbit d’empresa, les actuacions s’adrecen a minimitzar els efectes 
econòmics sobre el teixit empresarial, amb suport gratuït a les empreses 
catalanes que tenen relacions comercials amb Rússia i/o Ucraïna, 
monitorització i suport de l’Oficina de Barreres a la Internacionalització, o 
intensificació dels projectes d’expansió internacional de l’empresa catalana. 
Aquestes mesures s’articulen principalment a través d’ACCIÓ.  

En concret, les actuacions impulsades són: 

 Convocatòria extraordinària del programa Treball i Formació, que 
s’obrirà a mitjans de maig i compta amb una dotació de 4 milions d’euros, 
ampliable.  

 Convocatòria del Programa de Suport a la implementació de les 
polítiques actives d’ocupació en pobles de menys de 500 habitants 
de Catalunya, amb reserva especial per a les persones refugiades 
ucraïneses, que s’obrirà aquest mes d’abril, amb una dotació de prop 
d’un milió d’euros. 
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 Derivació a programes iniciats adreçats a joves d’FP per a 
l’ocupació, segons les competències individuals de cada persona. 

 Derivació a programes inicials adreçats a joves, com Noves 
Oportunitats. 

 Sol·licitud de programes específics adreçats a persones joves 
refugiades en el marc de les properes convocatòries, com 
SINGULARS (d’orientació, formació i experiències professionals), FPO 
DUAL (de formació en alternança amb l’ocupació) o de TREBALL I 
FORMACIÓ (de suport a joves en situació de vulnerabilitat). 

 Facilitació d’inscripció a les oficines de treball, que els permet, des 
del primer moment, participar en els processos de selecció per les ofertes 
de treball que de forma ordinària gestionin les oficines. 

 Pel que fa a l’acollida de les persones desplaçades el SOC està duent 
a terme mesures excepcionals  de suport, desplaçant personal del SOC 
als punts d’emergència habilitats, programant sessions d’acollida 
extraordinària per facilitar una primera informació sobre el mercat laboral, 
i adaptant els circuits a través del 900 500 912 (atenció en ucraïnès) i el 
telèfon gratuït 900 800 046 per facilitar la cita prèvia per a la inscripció a 
les oficines de Treball. 

Així mateix, en l’àmbit d’empresa, les mesures activades són:  

 Suport gratuït a les empreses catalanes que tenen relacions 
comercials amb Rússia i/o Ucraïna, a través dels diferents serveis 
d’ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat.  

 Intensificació dels projectes d’expansió internacional de l’empresa 
catalana, amb la bonificació en un 88% dels projectes 
d’internacionalització que tinguin per objectiu impulsar la diversificació de 
proveïdors, la captació de nous clients o l’augment de vendes 
internacionals, per exemple. 

 Monitorització i suport de l’Oficina de Barreres a la 
Internacionalització. A més, sota el paraigua de l’Oficina, les empreses 
tenen disponible la Finestreta d’aprovisionament i logística, en marxa el 
gener de 2022 per mitigar les efectes de la crisi d’aprovisionament i 
l’augment de preus del transport i de les matèries primeres arran de la 
pandèmia de la Covid-19. 

 Posada en marxa de tres grups de treball: un grup de treball amb Agents 
de Suport a la Internacionalització, un grup de treball per a l’atracció de 
possibles projectes derivats del conflicte, i un grup de treball de 
coordinació ACCIÓ-Secretaria de Treball. 

 Augment del servei d’Alertes de Comerç Internacional de la web 
d’ACCIO, amb actualitzacions diàries de la situació. 
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Salut facilita atenció sanitària i suport psicològic a les 
persones arribades d’Ucraïna  

 S’ha activat el Punt de Salut de Fira Barcelona com a punt de 
tramitació de la Targeta sanitària (TSI) 

Entre moltes mesures, el Departament de Salut ha facilitat l’atenció sanitària i 
el suport psicològic a totes les persones arribades d’Ucraïna i se’ls ha habilitat 
un codi temporal per poder accedir al sistema català de Salut i poder rebre 
atenció sanitària mentre no puguin retornar al seu país. 

També s’ha activat el Punt de Salut de Fira Barcelona com a punt de tramitació 
de la Targeta sanitària (TSI) així com de vacunació oportunista en aquells casos 
necessaris. En aquest sentit, també s’ofereix a tots els infants arribats d’Ucraïna 
l’opció d’adaptar-se al calendari vacunal de Catalunya i tramitar el Carnet de 
Vacunació a través del seu CAP de referència. 

Per últim, s’ha habilitat -en coordinació amb el Departament d’Acció Exterior i 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament- un magatzem al Port 
de Barcelona per centralitzar tot aquell material sanitari que es reculli als 
diferents hospitals, i que s’anirà enviant a destí en coordinació amb el Consolat 
d’Ucraïna a mesura que ho vagin sol·licitant. 

 



 

 

Acords de Govern. 05.04.2022  

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

 

21 

Drets Socials reforça els mecanismes per a l’acolliment 
d’infants i adolescents ucraïnesos 

 El Departament treballa per tal de poder oferir l’accés al lleure 
educatiu als menors ucraïnesos arribats a Catalunya 

 La ciutadania ha cedit 100 habitatges a persones afectades pel 
conflicte bèl·lic a Ucraïna a través d’un conveni de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya  

El Departament de Drets Socials ha dut a terme diverses mesures per tal de 
donar resposta a les necessitats de les persones desplaçades pel conflicte 
d’Ucraïna en diverses matèries i canalitzar la solidaritat, oferint seguretat 
jurídica. Per tal de garantir els drets dels infants i adolescents que arriben al 
nostre país sense tutors legals, i amb l’objectiu d’agilitzar i simplificar el 
procediment d’acollida, la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA) ha elaborat un circuit específic de gestió d’expedients 
de menors d’edat no acompanyats d’origen ucraïnès amb l’objectiu d’agilitzar i 
simplificar aquest procediment. La DGAIA fa una primera valoració i un estudi 
provisional de la família d’emergència (contacte amb la família, visita al domicili 
i entrevista, i emissió de l’informe). Un cop superat aquest pas, elabora una 
resolució de desemparament preventiu i guarda provisional en família 
d’emergència de caràcter humanitari i extraordinari derivada del conflicte bèl·lic 
d’Ucraïna.  

Per  altra banda, a causa de l’increment de les trucades al telèfon de la infància 
de persones que s’ofereixen per acollir aquests infants, el Departament ha 
incrementat en quatre els professionals que atenen el telèfon de la Infància 
116111 per un període de 6 mesos per tal de poder atendre aquestes trucades. 

També s’ha elaborat un model d’informe per notificar la situació d’infants i 
adolescents provinents d’Ucraïna sense tutors legals a Catalunya dels quals 
calgui regularitzar la situació d’acolliment. Per agilitzar aquests tràmits, el 
Departament ha format un equip tècnic especialitzat per fer una primera 
valoració de les famílies alienes que acullen infants que han estat traslladats a 
Catalunya per associacions i ONG.  

Diverses entitats també han traslladat infants i adolescents de centres d’Ucraïna 
juntament amb les persones responsables dels centres i els han acollit en 
diferents espais. Per valorar totes aquestes situacions, s’ha creat un equip 
tècnic format per 3 professionals de la psicologia, 3 treballadors socials i un 
perfil  administratiu. Per últim, el Departament ha creat 96 places residencials 
per atendre alguns dels infants i adolescents, que no s’han adaptat bé amb la 
família d’acollida, adolescents que han arribat sols, i grups d’infants i 
adolescents que han estat traslladats a Catalunya per alguna entitat i que no 
tenen família extensa ni família d’acollida. 
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Està previst l’increment dels equips de valoració de maltractament infantil i 
equips tècnics de centre d’acolliment, per tal de poder donar suport i fer el 
seguiment dels infants i adolescents que han estat acollits per la seva família 
extensa que ja era resident o que acaben d’arribar a Catalunya.  

Allotjament de les persones ucraïneses en albergs 

L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) va posar a disposició de les persones  
ucraïneses que es trobaven circumstancialment a Catalunya (vacances, feina, 
etc.) a partir del 25 de febrer, quatre albergs de la xarxa jove d'albergs de 
Catalunya (Xanascat) en règim de pensió completa per donar cobertura a les 
necessitats bàsiques d’aquests ciutadans. Un total de 194 persones s’han 
allotjat o s’allotgen als albergs de l’Espluga de Francolí, Coma-ruga, Vic i 
Barcelona. A banda, l’Agència Catalana de la Joventut ha posat a disposició de 
Creu Roja, 143 places, a cinc albergs de la xarxa d’albergs Xanascat per donar 
suport al dispositiu d’atenció als refugiats ucraïnesos des del 25 de març. 
Properament, està previst un increment d’aquestes places. 

Oferir l’accés al lleure educatiu als menors ucraïnesos 

La Direcció General de Joventut treballa amb el sector del lleure educatiu per 
tal de poder oferir l’accés al lleure educatiu als menors ucraïnesos arribats a 
Catalunya. Per altra banda, l’Agència Catalana de la Joventut planteja la 
incorporació de menors ucraïnesos al programa de colònies «L’estiu és teu», 
que s’adreça als nois i noies de 5 a 16 anys amb l’objectiu que es puguin divertir 
i aprenguin d’una manera diferent durant les vacances d’estiu. Les estades 
d’aquest programa tenen una durada d’entre 7 i 10 dies amb diferents tipologies 
de colònies: idiomes, combinades idiomes i esports, multiesportives, arts i 
creativitat, dansa, natura, etc. 

Mesures per donar resposta a les necessitats de les persones 
desplaçades pel conflicte d’Ucraïna en matèria d’habitatge 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), conjuntament amb la Secretaria 
d’Igualtats, ha elaborat dos documents per a la creació d’un mecanisme de 
col·laboració per a la cessió gratuïta d’habitatges per part de la ciutadania i 
petites empreses a la Generalitat, destinat a persones afectades pel conflicte 
bèl·lic a Ucraïna. Actualment s’han cedit 100 habitatges. 

A banda, s’està estudiant l’activació de modificacions del reglament de la Mesa 
de Valoració de les Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de 
Catalunya amb la finalitat de considerar els col·lectius de persones refugiades 
per conflictes bèl·lics i les persones afectades per situacions d’emergència greu 
i imprevista com a persones aptes, en cas de complir els requisits que es 
determinin, per obtenir habitatges de la Mesa d’Emergències o les prestacions 
econòmiques que se’n deriven. 
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El Govern dota el nou Programa de suport a l’atenció de 
persones desplaçades amb més de 870.000 euros 

 El Programa de suport a l'atenció de persones desplaçades 
procedents de països tercers té com a objectiu reforçar els serveis 
d’atenció i acollida arreu de Catalunya 

 El Programa permetrà incorporar fins a 22 treballadores i 
treballadors, dels quals 19 seran personal tècnic especialitzat 

 Des de l’inici de la invasió russa sobre Ucraïna, Catalunya ha rebut 
més de 17.000 persones ucraïneses que fugen de la guerra 

El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació del Programa de suport a 
l’atenció de persones desplaçades procedents de països tercers, un paquet que 
ha de permetre reforçar els serveis d’atenció i acollida arreu de Catalunya. En 
aquest sentit, el Programa ha de facilitar l’impuls i la gestió de les taules de 
coordinació territorials, la millora de l’acompanyament en els operatius 
d'allotjament temporal, i el reforç de la prestació de serveis d’assessorament 
jurídic i psicològic. A més, ha de permetre oferir suport administratiu als diferents 
serveis territorials d’acollida adreçats a les persones migrades.  

El Programa té una durada prevista d’un any, i podria prorrogar-se fins a un 
màxim de tres, en cas que les necessitats actuals i la conjuntura d’urgència 
motivada per la situació de les persones desplaçades provinents d’Ucraïna es 
mantingui. Per a aquest primer any, s’ha previst un pressupost de 870.137,54 
euros, que ha de permetre la contractació de fins a 22 treballadores i 
treballadors, adscrits al Departament d’Igualtat i Feminismes. En concret, el nou 
personal es destinarà a reforçar el Comitè per a l’Acollida de les Persones 
Refugiades; la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme; la Direcció 
General per l’Erradicació de les Violències Masclistes, i els diferents serveis 
territorials que el Departament té establerts arreu de Catalunya. 

De les 22 incorporacions, 19 correspondran a personal tècnic especialitzat, que 
tindrà entre les seves funcions proporcionar suport i seguiment als serveis de 
primera acollida especialitzada per a persones migrades; participar en el 
seguiment, inspecció i manteniment dels recursos residencials i 
d’acompanyament jurídic i psicològic, així com dels serveis de mediació i els 
programes de voluntariat; oferir formació en la matèria a professionals de les 
administracions locals; acompanyar i impulsar programes d’inserció laboral i 
educativa, i participar en espais de coordinació interdepartamental i 
interadministrativa. Les 3 incorporacions restants correspondran a personal de 
suport administratiu. 

Inicialment, el finançament del Programa anirà a càrrec de recursos propis del 
Departament d’Igualtat i Feminismes, a partir d’una reassignació pressupostària 
interna. Posteriorment, es preveu comptar amb els Fons Europeus específics 
per a les persones desplaçades a causa de la guerra a Ucraïna, que l’Estat 
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espanyol ha de transferir a cada comunitat segons els acords de la Conferència 
de Presidents celebrada a La Palma el 13 de març de 2022. 

17.148 arribades a Catalunya des de l’inici de la guerra a Ucraïna 

La invasió a gran escala d’Ucraïna iniciada per les forces armades russes el 24 
de febrer ha convertit importants zones del territori ucraïnès en àrees de 
conflicte armat, de les quals han fugit i fugen milers de persones. Aquest 
conflicte està tenint implicacions importants per a tots els Estats membres de la 
Unió Europea però, sobretot, està provocant el desplaçament forçós de 
centenars de milers de persones. L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per 
als Refugiats (ACNUR) estima que, en el pitjor escenari, fins a 4 milions de 
persones podrien fugir d'Ucraïna.  

Des de l’inici de la guerra, el Departament d’Igualtat i Feminismes ha registrat 
l’arribada de 17.148 persones ucraïneses a Catalunya, que han estat acollides 
en dispositius d’allotjament d’urgència o a través de xarxes familiars i de 
proximitat. Les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Tarragonès, la Selva 
i el Vallès Occidental són les que han rebut un major nombre de persones.  

Cal recordar que, segons les darreres dades oficials del Padró d’habitants 
(Idescat), en data 1 de gener de 2021 vivien a Catalunya 23.619 persones de 
nacionalitat ucraïnesa, del total de les 112.034 empadronades a l’Estat 
espanyol (21,08%). 

Competències en primer acolliment 

L’aprovació del Programa de suport a l'atenció de persones desplaçades 
procedents de països tercers s’emmarca en l’exercici de competències 
atribuïdes a Catalunya per l’Estatut d’autonomia. En aquest sentit, l’article 138.1 
de l’Estatut defineix les competències en matèria de primer acolliment de les 
persones immigrades, així com el desenvolupament de les polítiques d’inclusió 
en el marc de les seves competències. Igualment, l’article 166.1 determina les 
competències en matèria de serveis socials, i específicament la regulació i 
l’aprovació dels plans i els programes específics d’atenció a les persones i 
col·lectius en situació de pobresa o necessitat social, circumstàncies que 
concorren en les persones immigrades i en les sol·licitants d’asil, protecció 
subsidiària i apàtrides. 

Fa més d’una dècada, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 10/2010, de 
7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a 
Catalunya, que va crear el servei de primera acollida i que regula els serveis 
d’acollida, tant aquest com els serveis especialitzats. Aquests serveis s’adrecen 
a les persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades, apàtrides 
i retornades, a partir del moment del seu empadronament. 
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Catalunya escolaritza més de 2.300 infants i joves 
ucraïnesos 

 Es fa a través del procediment de matrícula viva i, per agilitzar 
aquest procediment, el Departament d'Educació matricula els 
infants tot i que no disposin de tota la documentació necessària que 
preveu la normativa 

 També es garanteix el menjador escolar i el transport en cas 
necessari 

Catalunya escolaritza actualment un total de 2.365 infants i joves procedents 
del conflicte d’Ucraïna. Des de l’arribada dels primers refugiats ucraïnesos, el 
Departament d'Educació va establir les bases i mecanismes per poder atendre 
els infants i joves que provenen d'aquesta situació i garantir la seva 
escolarització en el sistema educatiu català. 

Així doncs, Educació elabora i fa extensiu als centres el Protocol d'acollida 
d'alumnat desplaçat de la guerra de Rússia contra Ucraïna, que recull totes les 
actuacions que per escolaritzar i atendre l'alumnat. Aquestes actuacions són 
transversals i de col·laboració i coordinació entre els diversos agents 
responsables per donar la millor acollida a les persones desplaçades. 

L’escolarització es fa a través dels procediments habituals de l'alumnat de 
matrícula viva, mitjançant les oficines municipals d'escolarització (OME) del 
municipi o les comissions de garanties d'admissió (CGA). Per poder agilitzar 
aquest procediment, el Departament d'Educació ha donat la indicació de 
matricular els infants tot i que no disposin de tota la documentació necessària 
que preveu la normativa.  

A partir d’aquest moment, l’alumnat es distribueix de forma equilibrada i 
equitativa entre els centres educatius dels municipis. Aquesta distribució ha de 
tenir en compte garantir el reagrupament familiar –ja sigui la família extensa o 
la xarxa de relacions-, i mantenir en el mateix centre els germans, i en cas que 
aquests estiguin en etapes diferents, destensar al màxim els centres de major 
complexitat. Garantir centres escolars en l'entorn proper és sempre l'opció 
prioritària per facilitar l'adaptació i el bon acompanyament a infants i joves, i a 
les seves famílies.  

D’altra banda, l'alumnat procedent del conflicte bèl·lic té garantida la beca del 
menjador escolar, en el cas que el centre disposi de servei de menjador, i el 
servei de transport per als infants i joves en les mateixes condicions que la resta 
de l'alumnat. 

Per tal de facilitar als docents la gestió a l’aula, Educació ha creat un banc de 
recursos a disposició de tots els centres educatius amb material pedagògic de 
recursos lingüístics i, també, un banc de recursos per treballar la convivència 
amb el grup classe.  
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Recerca i Universitats activa tots els mecanismes 
d’acollida d’estudiants, professorat universitari i 
investigadors afectats per la invasió d’Ucraïna 

 Els centres atenen aproximadament cada setmana un centenar de 
consultes d’estudiants ucraïnesos que són a Ucraïna i que demanen 
informació sobre les possibilitats de venir a estudiar a universitats 
catalanes el curs 2022-2023 

El Departament de Recerca i Universitats ha activat tots els mecanismes 
d’acollida d’estudiants, professorat universitari i investigadors afectats per la 
invasió d’Ucraïna en coordinació amb les universitats i els centres de recerca 
catalans. La consellera Gemma Geis ha presentat avui a la reunió del Consell 
Executiu un informe sobre les actuacions que s’estan duent a terme des del 
començament de la guerra. 

L’endemà de l’inici de la invasió russa sobre Ucraïna, la Comissió de Relacions 
Internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va activar el 
Protocol interuniversitari d’emergències i alertes internacionals. Aquest 
procediment té l’objectiu d’establir els mecanismes mínims necessaris per 
coordinar les actuacions que han de dur a terme l’Administració i les universitats 
en la gestió de l’emergència. El protocol actua mitjançant el Comitè 
Interuniversitari d’Emergències Internacionals, format pels responsables de 
relacions internacionals de les 12 universitats catalanes. 

En paral·lel, es van activar immediatament els circuits de comunicació previstos 
amb Protecció Civil i Govern Exterior i, a partir d’aquest moment, el 
Departament de Recerca i Universitats s’ha integrat al comitè tècnic de 
seguiment de les actuacions del Govern en relació amb la invasió d’Ucraïna que 
reporta al Grup Interdepartamental d’Ucraïna del Govern. 

 

Identificació i atenció als estudiants, professors i investigadors afectats 

Les universitats i centres de recerca de Catalunya han activat els seus protocols 
d’emergència i han identificat i localitzat tots els membres de la comunitat 
universitària i de recerca que podien estar afectats per l’esclat de la guerra. La 
identificació s’ha centrat tant en els catalans que es trobaven a Ucraïna en el 
moment de la invasió, com també en els ucraïnesos que es trobaven a 
Catalunya fent estades de mobilitat internacional de curta i de llarga durada. Cal 
subratllar que no hi ha hagut situació de perill per a membres de la comunitat 
universitària catalana desplaçats a Ucraïna.  

Des del Comitè Interuniversitari d’Emergències Internacionals, s’han recollit 
dades de les universitats i dels centres de recerca sobre nacionals ucraïnesos 
que fan estades a Catalunya, així com de nacionals de països fronterers que 
podien tenir dificultats per retornar als seus països, originaris de Rússia, 
Bielorússia, Estònia, Letònia, Lituània, Polònia i Moldàvia. 
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Durant aquestes setmanes, les universitats de Catalunya han hagut de donar 
resposta a tres situacions diferenciades:  

 Estudiants ucraïnesos que eren a Catalunya en el moment de l’inici de la 
invasió i que no podran retornar al seu país quan acabin les estades de 
mobilitat. Per a aquests estudiants, una trentena, les universitats han buscat 
maneres de facilitar-los que puguin allargar les estades de mobilitat.  

 Estudiants ucraïnesos que cursen estudis regulars a Catalunya i que tenen 
dificultats per contactar amb les famílies i que plantegen situacions que 
demanen sobretot acompanyament psicològic. Aquesta situació afecta 250 
estudiants.  

 Estudiants russos que fan estades de mobilitat de curta durada o de llarga 
durada i que s’han quedat sense finançament a causa del bloqueig bancari 
imposat a Rússia. La situació d’aquests estudiants, que són 600, és altament 
preocupant, perquè sense una  manera de superar el tancament financer es 
quedaran sense possibilitat de pagar allotjament i manutenció les pròximes 
setmanes. 

A banda, cal destacar el fet que les universitats atenen aproximadament cada 
setmana un centenar de consultes d’estudiants ucraïnesos que són a Ucraïna i 
que demanen informació sobre les possibilitats de venir a estudiar a universitats 
catalanes el curs 2022-2023. 

 

Mecanismes per a l’acollida acadèmica d’estudiants a les universitats 
catalanes 

Tot i que les universitats ja estan acollint en aquest moment alguns estudiants 
ucraïnesos que eren a Catalunya en el moment de la invasió i que no poden 
tornar al seu país, de cara al curs 2022-2023 s’està treballant en un pla 
d’acollida global del sistema universitari de Catalunya que establirà un marc 
consensuat i compartit respecte als següents àmbits:  

 Criteris d’acollida d’estudiants. 

 Procediments per l’admissió als estudis.  

 Criteris de reconeixement de crèdits. 

 Requisits per a l’admissió als estudis. 

 Proves d’admissió específiques. 

 Tutoria i mentoria. 

 Atenció psicològica i assessorament administratiu i jurídic. 

 Competències lingüístiques mínimes exigibles. 

 Acollida lingüística i cultural. 

Així mateix, aquest pla global recollirà els serveis concrets que cada universitat 
posa a disposició de les persones acollides i determinarà els canals d’informació 
entre Govern i universitats per disposar d’una radiografia general de la situació 
al sistema universitari.  
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Interior preveu 39 actuacions en l’àmbit de la seguretat 
i les emergències per fer front a la crisi d’Ucraïna 

El Departament d’Interior recull en un informe les principals actuacions en 
l’àmbit de la seguretat i de les emergències previstes per donar resposta a la 
crisi d’Ucraïna. En total, s’han dissenyat un total de 39 mesures, algunes ja 
iniciades i d’altres en previsió d’execució, que s’han definit tenint en compte els 
àmbits competencials del Departament. 

La Direcció General de la Policia ha augmentat la presència policial per millorar 
la sensació de seguretat a la xarxa viària catalana i ha reforçat les actuacions 
de vigilància preventiva, a més de mantenir una locució i contacte constant amb 
representants de col·lectius ucraïnesos i russos presents a Catalunya. 

A més, s’han identificar i protegit llocs i espais vinculats amb la comunitat 
ucraïnesa i russa a Catalunya com els consolats d’Ucraïna, Rússia i els EUA, 
llocs d’interès d’ambdues comunitats i es reforçarà el servei de protecció i 
seguretat a la Fira de Barcelona o qualsevol altre punt d’atenció i acollida de 
persones refugiades ucraïneses.  

Alhora, s’ha establert una coordinació institucional amb les diverses 
administracions, institucions i serveis i amb d’altres entitats d’emergències per 
a la millora de l’atenció de les persones refugiades. 

També s’implementaran mesures extraordinàries de ciberseguretat per a la 
prevenció d’atacs i protecció de les infraestructures tecnològiques de la Direcció 
General de la Policia i es reforçarà la seguretat pública de Catalunya a través 
dels Plans de seguretat adaptant els  dispositius ordinaris i de reforç del 
Programa Operatiu Específic Antiterrorista.  

La Direcció General de la Policia preveu reforçar també la seguretat als punts 
d’arribada i/o acollida d’immigració ucraïnesa desplaçada per la guerra, així com 
les mesures per a la prevenció de l’activitat de captació dels grups criminals 
d’explotació sexual de menors i joves que arriben a Catalunya. En aquest sentit, 
s’elaborarà material informatiu per prevenir ser víctimes de grups i 
organitzacions criminals dedicades al tràfic d’éssers humans. Aquest material 
estarà disponible en ucraïnès. 

Pel que fa a la Direcció General de Protecció Civil s’ha previst l’aprovació 
amb caràcter d’urgència de la revisió del Pla territorial de Protecció Civil de 
Catalunya (PROCICAT) per reforçar la coordinació dels serveis bàsics i el 
suport a la resposta a crisis migratòries i l’activació amb caràcter excepcional 
de la taula de seguiment dels serveis bàsics del PROCICAT. L’objectiu és 
preveure els recursos materials bàsics necessaris per l’atenció a les persones 
refugiades en cas d’emergència i per coordinar la resolució de possibles 
incidències en el subministrament general de serveis essencials. 
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Al mateix temps, es revisaran els centres d’acollida previstos als plans de 
protecció civil municipal per comprovar-ne les capacitats i la disponibilitat per 
donar suport a l’atenció a persones refugiades en cas d’emergència i es 
mobilitzarà amb caràcter d’urgència personal especialitzat en coordinació 
d’emergències per incorporar-se als equips de resposta del Mecanisme 
Europeu de Protecció Civil actuants en diversos punts del territori Europeu 
afectat per la crisi migratòria. 

Des del CAT112 es preveu donar a conèixer el 112 com a telèfon únic per 
comunicar qualsevol tipus d’emergència entre les persones refugiades que 
arriben a Catalunya, tot informant-los que el servei permet comunicar-s’hi en 
idioma ucraïnès. El servei permet comunicar-s’hi en idioma ucraïnès, a més 
d’en 50 idiomes més, entre els quals el català, castellà, anglès, francès i 
alemany. 

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya realitzarà dues edicions del Curs 
de tràfic d’éssers humans, una acció formativa específica que s’impartirà  als 
membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, sobretot als 
integrants de la unitat especialitzada. 

Des del Servei Català de Trànsit es faran accions comunicatives per fomentar 
el coneixement de la instrucció de la Direcció General de Trànsit que autoritza 
als refugiats ucraïnesos a conduir per l’Estat amb el carnet ucraïnès durant un 
any, així com a bescanviar-lo per un de l’Estat Espanyol seguint els tràmits 
establerts. Aquestes accions es duran a terme durant el mes d’abril.  

El Cos d’Agents Rurals, en col·laboració amb el Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, participarà en el programa específic de 
seguiment del Protocol que estableix les mesures excepcionals aprovades per 
l’arribada de persones refugiades amb animals de companyia. 
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El Govern contracta serveis veterinaris clínics per 
incrementar el control de les mascotes que arribin a 
Catalunya amb les persones refugiades procedents 
d’Ucraïna 

El Govern ha aprovat avui la contractació dels serveis veterinaris clínics 
necessaris per controlar els gossos, gats i fures que arribin a Catalunya 
procedents d’Ucraïna acompanyant les persones refugiades. Es tracta d’una 
nova mesura per extremar el control de les mascotes i per poder realitzar els 
màxims controls sanitaris, l’aïllament i el seguiment de cada animal arribat. La 
contractació d’aquest servei es farà al Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya per un import estimat de 35.191,00 €. 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està realitzant 
des de fa setmanes un seguit d’actuacions i mesures urgents per mitigar els 
efectes de la possible entrada de ràbia a través de gossos, gats i fures 
provinents d’Ucraïna. Ucraïna és l’únic país d’Europa on la ràbia està molt 
estesa entre els animals i per aquest motiu ha calgut elaborar un protocol 
d’emergència i generar materials informatius i documents explicatius destinats 
a les persones refugiades. Aquest protocol recull les actuacions que s’han de 
realitzar per controlar aquests animals en el moment de la seva arribada, i 
només es pot aplicar a aquelles mascotes que arribin acompanyant als seus 
propietaris.  

També s’ha elaborat un document de compromís per als propietaris i una llista 
de personal veterinari clínic voluntari per atendre aquestes mascotes. A més, 
s’està treballant amb diverses administracions perquè, en aquells casos que es 
tracti d’animals de risc, es puguin traslladar a diferents centres per poder-ne 
realitzar el pertinent aïllament. 

En data 4 d’abril de 2022 es tenen localitzades 390 mascotes a Catalunya 
procedents d’Ucraïna. A més, es recorda que està prohibit entrar mascotes a 
Catalunya recollides del carrer per protectores, o d’altres persones, sense haver 
realitzat els controls sanitaris pertinents. 

Per a més informació sobre les mascotes: 
https://web.gencat.cat/ca/ucraina/persones-refugiades/pets/ 

https://web.gencat.cat/ca/ucraina/persones-refugiades/pets/
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El Departament de Cultura reforça l’acolliment 
lingüístic per a persones nouvingudes, entre elles, els 
refugiats ucraïnesos 

 Destina 500.000 euros al reforç de la formació en català de les 
persones refugiades i migrades a Catalunya 

 Crearà un línia dotada amb 4 milions d’euros per a préstecs a 
empreses i entitats culturals per afrontar les conseqüències de la 
crisi  

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Cultura, impulsa un 
conjunt de mesures per afrontar les conseqüències de la crisi econòmica, social 
i humanitària que ha generat el conflicte bèl·lic d’Ucraïna. 

Reforç de l’acolliment lingüístic 

En l’àmbit lingüístic, s’han reforçat els programes del Consorci per a la 
Normalització Lingüística de dinamització, foment i formació en català a les 
persones refugiades i migrades a Catalunya. La finalitat d’aquest reforç, al qual 
es destinen 500.000 euros, és atorgar més recursos als programes de formació 
bàsica de llengua catalana per a les persones refugiades a Catalunya per tal de 
disminuir les llistes d’espera per rebre classes de català. L’objectiu final 
d’aquesta mesura és impulsar la normalització lingüística i incrementar la 
capacitació professional i l’accés al mercat laboral de les persones migrades i 
refugiades. A aquest efecte, també s’impulsarà l’aprovació d’un programa 
específic de dinamització, foment, acompanyament i formació de català dirigit a 
les persones migrades i refugiades a Catalunya. 

Encara en l’àmbit lingüístic, el Departament de Cultura, a través de la Secretaria 
de Política Lingüística, ha elaborat diversos materials per facilitar la 
comunicació amb la població ucraïnesa i l’aprenentatge del català dels parlants 
d’ucraïnès. Tots aquests recursos es troben agrupats a la pàgina de català per 
a ucraïnesos, que inclou materials didàctics i cursos de català dins el web de 
Llengua catalana. D’una banda, s’ha reforçat l’oferta dels cursos de català 
gratuïts dels nivells bàsic i elemental, amb més de 30 cursos per poder atendre 
també les persones refugiades ucraïneses. 

D’altra banda, la Secretaria de Política Lingüística ha publicat nous recursos 
creats especialment per als parlants d’ucraïnès. Concretament, ha publicat una 
col·lecció de 12 làmines interactives per treballar el llenguatge en situacions 
comunicatives de la vida quotidiana. Cadascuna se centra en un espai (la casa, 
el parc, el mercat, els transports, etc.) i tots els elements que hi apareixen estan 
enllaçats amb el traductor de Google, que remet a la paraula en català i 
ucraïnès, tant per escrit com en àudio. D’aquesta manera, es facilita el 
coneixement i la pronúncia de paraules en català i en ucraïnès. També s’ha 
inclòs l’ucraïnès i el rus al Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges, publicació 

https://llengua.gencat.cat/catala-ucrainesos
https://llengua.gencat.cat/catala-ucrainesos
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/acolliment_linguistic/atencio-lingueistica-refugiats/viure-a-catalunya-lamines/
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/viure_a_catalunya/vocabulari_en_imatges/arxius/Vocabulari_imatges_2016_web.pdf
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adreçada a les persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la 
llengua catalana. La publicació estarà aviat a disposició dels ajuntaments, 
entitats i biblioteques que el sol·licitin, i també es podrà trobar als centres del 
Consorci per a la Normalització Lingüística. 

D’altra banda, la pàgina d’atenció lingüística per a ucraïnesos també és 
accessible des del web Catalunya amb Ucraïna, que agrupa tota la informació 
per a desplaçats, així com per a l’Administració local, entitats, empreses i per a 
tothom que vulgui col·laborar en l’acolliment. Política Lingüística també ha 
elaborat una informació bàsica en ucraïnès per donar a conèixer la llengua 
catalana i l’oferta dels cursos de català per a adults als refugiats ucraïnesos a 
través del Centre d’acollida de persones refugiades, espai informatiu sobre tots 
els serveis i àmbits que poden necessitar aquestes. Finalment, el Centre de 
Documentació de Política Lingüística també ofereix en línia una bibliografia 
sobre la situació lingüística d’Ucraïna adreçada a la societat catalana. El dossier 
inclou una breu presentació de context sobre la diversitat lingüística i sobre la 
política lingüística. 

Suport a empreses, entitats i agents culturals 

Davant la crisi econòmica, social i humanitària derivada del conflicte bèl·lic 
d’Ucraïna, des del Departament de Cultura es duran a terme una sèrie de 
mesures per tal que les empreses i entitats del sector culturals s’hi puguin acollir 
i alleujar-ne l’impacte negatiu. Així, es crearà un línia específica de préstecs per 
a empreses i entitats culturals per a actiu circulant motivats per la crisi 
econòmica, energètica, social i humanitària derivada del conflicte d’Ucraïna, 
amb cobertura del 80% del risc mitjançant una línia de subvencions.  

Aquesta línia, dotada amb 4 milions d’euros, oferirà unes condicions de préstec, 
amb caràcter general, d’un mínim de 20.000 euros i un màxim de 600.000 euros 
per beneficiari. La línia es vehicularà a través de l’Institut Català de Finances 
(ICF) i disposarà de la cobertura de risc per part del Fons de Garantia del 
Departament de Cultura.  

Pel que fa als artistes, autors i traductors ucraïnesos, l’Institut Ramon Llull (IRL) 
treballa per posar a la seva disposició la possibilitat de ser acollits de manera 
excepcional a les residències Faberllull d’Olot. Paral·lelament a això, i en 
col·laboració amb l’European Network for Literary Translation (ENLIT), l’IRL 
està recollint propostes de totes les organitzacions homòlogues per mirar 
d’endegar accions coordinades en tot el territori europeu. La setmana que ve, a 
Londres, se celebrarà una trobada per intercanviar parers i compartir les 
possibles accions en comú. 

Altrament, en col·laboració amb The Old Lion Publishing House, l’IRL ha posat 
a disposició d’infants i joves un seguit de 14 títols en ucraïnès. Gràcies a un 
acord entre les dues parts, els infants refugiats podran trobar a les biblioteques 
públiques del país 1.400 exemplars de llibres en el seu idioma. 

https://ucraina.gencat.cat/
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Sobre-el-Centre-dacollida-de-persones-ucraineses-a-la-Fira-de-Barcelona
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/article/Que-es-parla-a-Ucraina-Situacio-lingueistica-i-sociolingueistica-a-Ucraina-1974-2021
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A més, les biblioteques públiques de Catalunya es poden acollir al programa 
d’acollida de nouvinguts WelcomeBIB, impulsat pel Departament de Cultura, en 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i 
Biblioteques de Barcelona, que facilita la integració a través de la biblioteca 
pública de col·lectius que arriben a Catalunya. Les primeres accions de suport 
se centren en les biblioteques on ja existeix una comunitat ucraïnesa important, 
com Barcelona, Guissona o Lloret de Mar. En el marc del WelcomBIB, s’està 
treballant en l’adquisició de fons bibliogràfics en ucraïnès en suport paper o 
digital, materials informatius en ucraïnès així com el disseny d’activitats de 
foment de la lectura i d’acompanyament emocional amb especial èmfasi en els 
infants. A més, des de les biblioteques es facilita a tots els refugiats que ho 
desitgin el carnet de biblioteca i l’accés a la plataforma pública de continguts 
digitals eBiblioCAT, que ja compta amb obres en ucraïnès. 

Un altre dels projectes que s’han activat és Apropa Cultura, liderat per l’Auditori 
de Barcelona amb el suport de diferents departaments de la Generalitat, que 
vetlla per la inclusió cultural dels col·lectius més desfavorits en col·laboració 
amb els equipaments culturals i les entitats socials. Per fer front a l’actual 
situació, el Departament de Cultura i els responsables d’Apropa Cultural faciliten 
que la comunitat ucraïnesa pugui participar de l’oferta cultural del país. 

El Departament també ha participat en l’organització de dos concerts per a la 
Pau, que destinen els seus fons a projectes de solidaritat a Ucraïna. El primer 
es va celebrar el 31 de març a L’Auditori, i el segon se celebrarà divendres, 8 
d’abril, al Palau de la Música. 
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El Departament de Justícia implementa un paquet de 
mesures per fer front a la crisi derivada del conflicte 
armat a Ucraïna 

 La bateria d’accions afecten quatre àmbits d’actuació: atenció a la 
víctima, mesures penals alternatives, servei d’orientació jurídica i 
entitats jurídiques 

El Departament de Justícia ha posat en funcionament un paquet de mesures 
per fer front a la crisi derivada del conflicte armat a Ucraïna. La bateria d’accions 
afecten quatre àmbits d’actuació del Departament: atenció a la víctima, mesures 
penals alternatives, servei d’orientació jurídica i entitats jurídiques, i tenen com 
a objectiu agilitar la gestió en la crisi dels refugiats a Catalunya.  

Des de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat, Justícia Juvenil i 
Atenció a la Víctima s’ha posat a disposició del col·lectiu de persones 
provingudes del conflicte armat d’Ucraïna el telèfon d’atenció a la víctima del 
delicte  900121884  en horari de dilluns a divendres de 8 a 22 hores. Qualsevol 
persona que hagi estat víctima d’un delicte també es podrà adreçar 
presencialment a qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte 
que hi ha al territori de 8 a 14 hores de dilluns a divendres. 

En l’àmbit de les mesures penals alternatives, el Departament de Justícia ha 
posat a disposició de les entitats que treballen amb els refugiats la possibilitat 
que els penats a treballs comunitaris puguin desenvolupar tasques de càrrega i 
descàrrega de material, muntatge i desmuntatge i informació al col·lectiu 
ucraïnès.  

En l’àmbit de l’Administració de justícia, el Departament de Justícia ha prorrogat 
i ampliat el conveni signat amb els 14 col·legis d’advocats de Catalunya per tal 
que puguin orientar els desplaçats i assessorar-los jurídicament dins del Servei 
d’Orientació Jurídica. Finalment, i des de la Direcció General de Dret, Entitats 
Jurídiques i Mediació, s’està prioritzant la tramitació per a la constitució 
d’associacions que s’estan creant amb l’objectiu de donar suport i ajuda al poble 
ucraïnès.  

 

https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/Soc-victima-de.../victima-delicte/Oficines-datencio-a-les-victimes-del-delicte
https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/Soc-victima-de.../victima-delicte/Oficines-datencio-a-les-victimes-del-delicte
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El Govern aprova la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei del Codi de finances públiques 
de Catalunya  

 La llei unificarà en un únic text la normativa que afecta les finances 
de la Generalitat i la gestió del pressupost 

 La finalitat és disposar d’un marc jurídic de les finances públiques 
clar i coherent, que reforci la seguretat jurídica i que en faciliti una 
actualització àgil 

El Govern ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del 
futur Codi de finances públiques de Catalunya, així com les memòries 
preliminars dels vuit llibres que l’integraran. Juntament amb les memòries, el 
Govern també ha aprovat el llibre primer del Codi, que en recull les disposicions 
generals. 

La nova llei codificarà en un únic text les diferents normes que afecten les 
finances públiques i la gestió pressupostària, atès que les lleis de mesures 
fiscals i financeres aprovades en els darrers exercicis han introduït preceptes 
que modifiquen l’actual Llei de finances públiques. La finalitat és disposar d’un 
marc jurídic de les finances clar i coherent, que reforci la seguretat jurídica i que 
en faciliti una actualització àgil. Entre els aspectes que desenvoluparà i 
clarificarà el Codi destaquen els procediments de coordinació financera entre 
l’Administració de la Generalitat i les entitats que en depenen, els criteris 
d’avaluació de les polítiques públiques i el reforç de l’estratègia de lluita contra 
la corrupció. 

El Codi de finances públiques de Catalunya està integrat pels següents llibres: 

 Llibre primer relatiu a les disposicions generals i que recull l’objecte i 
àmbit d’aplicació del Codi; els seus principis i responsabilitats generals; 
els drets i les obligacions de la Generalitat i la política fiscal corporativa 

 Llibre segon relatiu al patrimoni de la Generalitat  

 Llibre tercer relatiu a la programació pressupostària i el pressupost de la 
Generalitat 

 Llibre quart relatiu a la comptabilitat de les finances públiques de la 
Generalitat 

 Llibre cinquè relatiu a la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les 
finances públiques de la Generalitat 

 Llibre sisè relatiu a les subvencions i els ajuts 

 Llibre setè relatiu al control econòmic i financer 

 Llibre vuitè relatiu a la responsabilitat econòmica i financera 
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El Govern revisarà els preus dels contractes d’obra 
pública afectats per l’increment extraordinari dels 
preus de les matèries primeres 

 L’objectiu és garantir la viabilitat dels contractes ja en execució i 
preservar l’interès públic 

 S’aplicaran, amb caràcter excepcional, les mesures incloses al Reial 
decret llei 3/2022, d’1 de març  

El Govern ha autoritzat avui els departaments de la Generalitat i el seu sector 
públic a revisar, de forma excepcional, els preus dels contractes públics d’obres, 
d’acord amb el que preveu el Reial decret llei 3/2022, d’1 de març, de mesures 
per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i 
del funcionament de la cadena logística, en els seus articles del 6 al 10, ja que 
la competència en matèria de revisió de preus és exclusiva de l’Estat.  

L’objectiu és doble: en primer lloc, minimitzar els efectes de l’increment dels 
preus de les matèries primeres a l’obra pública, com a conseqüència de la 
pujada exorbitant dels preus de l’energia i dels combustibles que s’ha produït 
durant els darrers mesos a Catalunya i arreu del món; i, en segon lloc, preservar 
l’interès públic i garantir la viabilitat dels contractes, tot evitant disfuncions en 
l’execució que puguin disminuir-ne la qualitat o fins i tot aturar-ne la prestació.  

El Govern considera, d’una banda, que aquest augment desmesurat dels preus 
de l’energia i dels combustibles comporta una alteració dels preus establerts 
inicialment en els contractes que requereix mesures excepcionals, ja que no és 
possible la revisió sobre la base del que estableix la normativa vigent de 
contractes del sector públic; i, de l’altra, que els contractistes no han d’assumir 
de forma injusta una situació que, de fet, no els és imputable per imprevisible i 
que, per la seva magnitud, no es pot considerar assumible en el marc del 
concepte de risc. 

L’acord estableix que qualsevol tràmit relacionat amb aquesta qüestió serà 
fiscalitzat prèviament per la Intervenció i pels serveis jurídics corresponents, i 
que l’impacte pressupostari que se’n derivi anirà a càrrec dels pressupostos de 
cada departament o entitat. Finalment, el text també preveu que aquest acord 
es podrà fer extensible a les universitats públiques i a les entitats locals, quan 
ho aprovin els seus òrgans competents.  
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El Govern reforça els drets i la protecció de la infància i 
l’adolescència amb un nou decret 

 El text és fruit d’un procés participatiu molt ampli que ha inclòs 
òrgans de l’àmbit social -i de manera específica, de la infància i 
l’adolescència-, el Síndic de Greuges, representants dels mateixos 
infants i professionals de diferents branques i del sistema de 
protecció 

 Entre les novetats, es promou la participació dels infants i joves 
tutelats en la presa de decisions que els afecten, i se’ls reconeix el 
dret de relació amb la família biològica per mantenir-hi els vincles 
afectius i facilitar-ne la reintegració familiar 

 Recull garanties de drets específiques per a col·lectius vulnerables, 
com ara els joves emigrats sols –se’ls reconeix el dret a ser 
documentats-, o els infants i adolescents amb discapacitats, 
mitjançant la introducció de la perspectiva inclusiva 

El Govern ha aprovat avui el Decret dels drets i deures dels infants i els 
adolescents en el sistema de protecció, i del procediment i les mesures de 
protecció a la infància i l’adolescència. El text desplega i complementa la llei 
14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, que regula els fonaments del sistema de protecció dels infants i 
adolescents a Catalunya.  

L’elaboració del decret és fruit d’un procés participatiu molt ampli en què han 
intervingut òrgans i institucions assessores de la Generalitat, tant les 
específiques de l’àmbit de la infància i l’adolescència, com el Consell Nacional 
dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) o la Taula Nacional, com 
les genèriques dels àmbits socials i jurídic, a més del Síndic de Greuges i 
professionals de totes les branques del coneixement i del sistema de protecció. 

La nova norma ordena i precisa el contingut de les diferents mesures de 
protecció, recollint els criteris i l’experiència tècnica, social, educativa i jurídica 
acumulada durant els darrers anys. 

Les novetats normatives introduïdes abasten diversos aspectes:  

 S’estableixen clarament la col·laboració, el suport i la coordinació entre 
administracions, i s’introdueix també el principi de la promoció de la 
criança positiva dins dels principis generals que han de regir l’activitat 
administrativa.  

 Respecte dels infants i adolescents, es crea una secció específica de 
sol·licituds i queixes a fi de garantir-ne més la participació en la presa de 
decisions que els afecten i es reforcen les garanties dels seus drets en 
general.  

https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/organs_de_participacio/consell-nacional-dinfants-i-adolescents-de-catalunya/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/organs_de_participacio/consell-nacional-dinfants-i-adolescents-de-catalunya/
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 Es consolida la garantia de drets específica dels joves emigrats sols 
malgrat que no disposin de la documentació personal, en què s’inclou el 
dret a ser documentats i inscrits en el Registre Civil.  

 Es preveu la garantia de drets específica per als infants amb 
discapacitats mitjançant la introducció de la perspectiva inclusiva, que 
reforça el dret a la no-discriminació, així com els suports que s’han 
d’oferir als infants i adolescents d’acord amb el principi d’accessibilitat 
universal.  

 Es milloren procediments de propostes i mesures de protecció, i es 
considera l’incompliment del compromís socioeducatiu dels pares, tutors 
o guardadors com a causa per declarar el risc greu i completar el 
concepte de l’atenció immediata.  

 Es consolida el sistema perquè sigui encara més garantista introduint el 
concepte caducitat de l’expedient. 

Es regula la intervenció i el procediment dels serveis socials bàsics i els serveis 
socials especialitzats en infància i adolescència en situacions de risc, 
desemparament i guarda, i la de l’òrgan competent en matèria de protecció de 
la Generalitat de Catalunya, és a dir, la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i a l’Adolescència. 

Es dedica un capítol sencer al dret de relació, atesa la importància que el 
manteniment dels contactes familiars té per al foment i la continuïtat dels vincles 
afectius i per a l’afavoriment de la reintegració familiar de l’infant o adolescent 
tutelat. De la mateixa manera, es dona importància al manteniment dels 
contactes de l’infant o adolescent amb els seus acollidors anteriors, sempre que 
sigui convenient per a ell.  

També s’estableix la intervenció i el procediment amb els infants i adolescents 
menors de 14 anys que cometen infraccions penals. 

En matèria d’intervenció en situacions de risc, el decret fa un pas endavant en 
relació amb el que preveu la Llei 14/2010, del 27 de maig, ja que regula la 
possibilitat que, si es dona el cas i en certs supòsits, els ens locals dictin 
resolucions declaratòries de les situacions de risc greu.  

En matèria de mesures protectores, es reforça la preferència de l’acolliment 
familiar respecte de l’acolliment en centre i delimita clarament els supòsits 
d’acolliment familiar. En relació amb l’acolliment en centre, el decret preveu les 
garanties bàsiques que s’han de respectar per al seu acord, tant en els centres 
residencials d’educació intensiva com en els terapèutics. També es regula la 
figura de l’acolliment de cap de setmana i vacances en família col·laboradora. 
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El Decret també reglamenta el nou règim jurídic de l’acolliment preadoptiu, que, 
a partir de l’entrada en vigor de la llei, es constitueix exclusivament en via 
administrativa.  

També preveu el contingut bàsic de les mesures de transició a la vida adulta i a 
l’autonomia personal dels adolescents tutelats. 
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NOMENAMENTS 

Montserrat Riba Cunill, delegada del Govern als Països Nòrdics i als 
Països Bàltics 

Nascuda a Sabadell l’any 1964.  

És llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i té un màster 
en Estudis Europeus per la Universitat Lliure de Brussel·les. Ha estat professora 
associada de Dret Comunitari de la Universitat Pompeu Fabra i de Dret 
Internacional i Institucions Comunitàries de la Universitat Oberta de Catalunya. 

Des del 2012 al 2021 ha estat secretària general de Casa Àsia, un consorci de 
diplomàcia pública creat per promoure les relacions amb els països asiàtics i 
del Pacífic en l’àmbit institucional, econòmic, social, cultural i acadèmic. 
Anteriorment, entre el 2005 i el 2011, es va centrar en el món de l’empresa 
privada impulsant l’exportació i l’obtenció d’ajuts procedents de la Unió 
Europea. 

Del 1991 al 2004 va ser directora de Relacions Internacionals del Departament 
de la Presidència i directora de Relacions amb la Unió Europea del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. En 
aquesta etapa va dissenyar i dirigir l’estratègia del Govern de la Generalitat de 
Catalunya en les principals associacions regionals europees i davant les 
organitzacions internacionals multilaterals més rellevants, i va ser nomenada 
secretària general de la Comunitat de Treball dels Pirineus. Es va encarregar 
de negociar i redactar acords bilaterals amb altres regions arreu del món i 
d’impulsar la tasca de lobby a favor de les regions davant d’organitzacions 
internacionals. Va participar en la redacció del Reglament interior de 
funcionament del Comitè de les Regions. Entre el 1988 i el 1991 va formar part 
del servei jurídic del Patronat Català Pro Europa. Parla català, castellà, anglès, 
francès i alemany.  

Javier Calderón Raya, delegat del Govern al Senegal  

Nascut a Santa Coloma de Gramenet l’any 1976 

És llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB, té un màster 
en Salut Pública per l’Institut de Salut Pública, Epidemiologia i 
Desenvolupament (ISPED) de la Universitat de Bordeus, i un màster en crisis, 
intervencions humanitàries i accions de desenvolupament per la Sorbona París 
I. També s’ha especialitzat en Ordenament Territorial per la Universitat del País 
Basc (UPB/EHU) i compta amb un postgrau en Cultura de Pau per la càtedra 
Unesco de la UAB. 

Ha treballat més de vint anys a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina, on ha col·laborat amb 
administracions públiques, universitats, empreses, sindicats i entitats de la 
societat civil tant del Nord com del Sud. Ha representat l’ACCD a l’Àfrica de 
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l’Oest i específicament al Senegal, desenvolupant tasques relacionades amb la 
cooperació al desenvolupament, l’ajut humanitari i acompanyant les empreses 
catalanes i autònoms que es volien implantar al país. Coneix de primera mà les 
transformacions viscudes per la regió en els últims quinze anys. 

Ha participat en el disseny, la redacció i el seguiment de les Estratègies País 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) a Nicaragua 
i al Senegal. Ha estat líder dels donants de la descentralització davant del 
Govern del Senegal, i ha coordinat equips a Colòmbia, Haití, Mèxic i Nicaragua 
per a Médecins Du Monde. Abans de ser nomenat delegat, representava 
l’ACCD a Moçambic coliderant amb la ministra de Gènere el Grup de 
Coordinació de Gènere. Parla català, castellà, anglès, francès i portuguès.  
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