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El Govern aprova un nou paquet de mesures urgents 
per pal·liar els efectes  econòmics i socials  de la guerra 
a Ucraïna 

 El Decret llei també adapta la regulació de les mesures relatives a la 
COVID-19 a l’evolució i nou context de la pandèmia i dona resposta 
a l’emergència derivada del canvi climàtic 

 Entre d’altres, es modifica el Decret llei d’energies renovables per 
tramitar d’urgència els permisos d’instal·lacions de fins a 5 MW de 
potència 

 Les mesures facilitaran l’assoliment de l’objectiu, fixat per la Llei del 
Canvi Climàtic, que com a mínim el 30% de nova capacitat de 
generació esdevingui renovable, distribuïda i participada per la 
ciutadania  

 En l’àmbit de la protecció social, s’afegeixen dos nous supòsits per 
percebre la prestació per a l’acollida de menors tutelats 

 Durant els mesos que l’Estat mantingui l’increment del 15% de 
l’Ingrés Mínim Vital (IMV), aquest increment no computarà com a 
ingrés i no es deduirà de la Renda Garantida de Ciutadania 

El Govern ha aprovat un nou decret llei per donar resposta a tres necessitats 
extraordinàries i urgents: la crisi generada per les conseqüències socials i 
econòmiques derivades de la invasió russa d’Ucraïna, la necessitat d’adaptar la 
regulació de les mesures relatives a la COVID-19 a l’evolució de la pandèmia i 
l’emergència derivada del canvi climàtic. 

Aquest nou paquet d’actuacions, que se suma a les mesures tributàries i 
financeres ja aprovades fa unes setmanes per l’Executiu,  s’han adoptat un cop 
recollides i efectuades les propostes dels departaments d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural; Salut; Interior; Drets Socials; Cultura i Justícia, amb 
la finalitat de donar una resposta integral i coordinada del Govern davant la 
situació d’emergència social i l’impacte econòmic que el conflicte bèl·lic està 
provocant en la societat catalana. 

Accelerar la transició cap a un nou model energètic  

En primer lloc, i per pal·liar els efectes negatius de la crisi energètica ocasionada 
pel conflicte i l’emergència derivada del canvi climàtic, destaquen les 
modificacions normatives relacionades amb  finalitat d’accelerar l’assoliment 
dels objectius de generació renovable, distribuïda i participada per la ciutadania. 
La principal modificació és la tramitació d’urgència dels permisos d’instal·lacions 
d’energies renovables de fins a 5 MW, de manera que els terminis de tramitació 
es redueixin a la meitat. 
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En conjunt, s’incorporen tres modificacions en el procés de tramitació 
d’instal·lacions d’energies renovables. En primer lloc, es determina la declaració 
d’urgència, per raons d’interès públic, dels procediments d’autorització de 
projectes d’energies renovables de fins a 5 MW de potència connectats a la 
xarxa elèctrica de distribució de tensió igual o inferior a 25 kV. D’aquesta 
manera, els terminis de la tramitació administrativa aplicables a aquest tipus 
d’instal·lacions es reduiran a la meitat. La necessitat de garantir la seguretat 
energètica de Catalunya, l’estabilització del rebut elèctric de famílies i empreses 
i la garantia del subministrament elèctric fonamenten l’interès públic en aquesta 
mesura. 

En segon lloc, també es preveu que, quan s’iniciïn procediments administratius 
en matèria de conflictes de connexió a la xarxa elèctrica de tensió igual o inferior 
a 25 kV de projectes de potència igual o inferior a 5 MW, l’òrgan competent en 
matèria d’energia podrà adoptar les mesures provisionals que consideri 
necessàries per garantir que la connexió s’efectuï en el temps més breu 
possible, sempre que existeixin elements de judici suficients i d’acord amb els 
principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat. Aquesta mesura ha 
de facilitar que tots els projectes d’energies renovables de dimensió mitjana i 
petita puguin evacuar l’energia produïda a la xarxa elèctrica de proximitat, 
afavorint així la producció local, l’apropament de la generació al consum i 
l’autosuficiència energètica connectada en xarxa entre municipis.  

A conseqüència de l’aprovació, el mes d’octubre, del Decret llei d’acceleració 
de les energies renovables distribuïdes i participades, la Direcció General 
d’Energia ha constatat que a gairebé el 90% dels projectes d’energies 
renovables de petita i mitjana dimensió del Camp de Tarragona, Terres de 
l’Ebre i comarques de Ponent se’ls denega l’evacuació a la xarxa elèctrica per 
manca de capacitat. Aquestes demarcacions són les que acullen la major part 
dels grans projectes que han ocupat tota la capacitat de distribució per poder 
accedir a la xarxa de transport i portar l’electricitat a grans distàncies. 

La darrera modificació preveu que l’òrgan competent en matèria d’energia emeti 
l’autorització administrativa per a la construcció d’un parc eòlic o fotovoltaic —i 
la declaració d’utilitat pública, quan s’hagi sol·licitat — encara que no s’hagi 
aprovat el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable. D’aquesta 
manera, i sens perjudici de la necessitat d’obtenir aquesta aprovació 
urbanística, es pretén facilitar el compliment de les fites administratives 
establertes en el Reial decret 23/2020, i garantir que els projectes d’energies 
renovables no perdin el dret d’accés i connexió ni els avals i quedin arxivats.  

Aquests canvis permetran accelerar la transició cap a un nou model energètic, 
descarbonitzat i basat en les energies renovables distribuïdes i en la participació 
ciutadana, i assolir l’objectiu que com a mínim el 30% de nova capacitat de 
generació esdevingui renovable, distribuïda i participada per la ciutadania, fixat 
per la Llei del Canvi Climàtic. La posada en marxa d’instal·lacions d’energia 
solar i fotovoltaica de fins a 5 MW contribueix a acostar la generació d’electricitat 
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als punts de consum, facilita l’aprofitament de recursos renovables arreu del 
país i també incentiva que les persones puguin participar tant en la titularitat 
com en el desenvolupament dels projectes.  

El desenvolupament de les energies renovables és un dels principals eixos, 
juntament amb l’estalvi i l’eficiència energètica i l’apoderament de la ciutadania, 
de la transició cap a un nou model energètic més net, democràtic i sostenible. 
En els darrers sis mesos, els projectes d’energies renovables que han iniciat o 
superat el tràmit d’informació pública han passat de sumar 60 MW de potència 
als 1.200 MW actuals. L’objectiu final és que Catalunya sigui un país 
descarbonitzat l’any 2050.  

Mesures de protecció social  

Pel que fa a l’acolliment familiar, el Decret llei afegeix dos nous supòsits per  
percebre la prestació per a l’acollida de menors tutelats. Així, aquells infants i 
adolescents que es trobin sota la mesura cautelar de guarda provisional en 
família extensa o aliena i la guarda protectora mitjançant l’acolliment, podran 
percebre aquesta prestació econòmica. La mesura està pensada amb caràcter 
general i, de forma concreta, per a les famílies que acullen temporalment nens 
i nenes que han fugit del conflicte a Ucraïna i no tenen referents familiars a 
Catalunya. 

En l’àmbit de l’habitatge, el Govern també ha previst la inclusió explícita de les 
persones refugiades com a possibles beneficiàries del programa de cessió 
d’habitatges a l’administració. Alhora, fa possible ampliar l’oferta d’habitatges 
disponibles per a persones refugiades amb un enfocament que superi la 
temporalitat inherent als centres de primera acollida, per aportar solucions 
residencials més estables, que facilitin el desenvolupament adequat de 
projectes de vida arrelats al territori i a la societat d’acollida, on les persones 
refugiades puguin desenvolupar-se adequadament en els àmbits laboral, 
educatiu i sanitari mentre no es donin les condicions adequades per a la seva 
tornada al país d’on s’han vist forçades a fugir. 

En aquest sentit, es modifiquen diversos preceptes del Decret 75/2014, de 27 
de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, per tal de reforçar els instruments de 
captació d’habitatges per part de les administracions públiques. També es 
modifiquen i incorporen diversos preceptes de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, que afecten els requisits per a la consideració 
d’habitatge buit, a la mediació social en els lloguers d’habitatges, als habitatges 
d’inserció i als programes socials d’habitatges. Amb aquestes modificacions, les 
administracions podran mobilitzar els habitatges abandonats de les zones rurals 
en procés de pèrdua de població per atendre situacions d’emergència 
habitacional. 

Finalment, a conseqüència de la crisi social derivada de la pandèmia i el 
conflicte bèl·lic, s’ha aguditzat la inflació i s’ha disparat l’IPC. Tenint en compte 
aquests canvis socioeconòmics, Drets Socials considera urgent i del tot 
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necessària la modificació dels percentatges de l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC) establerts per garantir el reconeixement de 
família monoparental a les famílies amb més càrregues. És per això que el 
Decret llei modifica els percentatges de l’IRSC aplicables al llindar de la pensió 
d’aliments per a la consideració de família monoparental, per tal que més 
famílies s’hi puguin acollir. 

Drets Socials també modifica el còmput d’ingressos dels beneficiaris de la 
Renda Garantida de Ciutadania (RGC). De manera extraordinària i durant els 
mesos que l’Estat mantingui l’increment del 15% de l’Ingrés Mínim Vital (IMV), 
per donar resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a 
Ucraïna, aquest increment no computarà com a ingrés i no es deduirà de l’RGC. 

Pel que fa al  moment actual d’evolució de la pandèmia, i atesa la relaxació de 
les mesures per prevenir contagis i la tendència a la normalitat en el 
funcionament dels centres de la xarxa de serveis socials, el Govern considera 
imprescindible revisar i actualitzar algunes de les actuacions en aquest àmbit. 
En aquest sentit,  el Decret llei deroga les previsions relatives al pagament de 
costos addicionals, a la reserva de places lliures i al pagament dels serveis amb 
la finalitat de garantir-ne la sostenibilitat mentre no es puguin prestar de forma 
presencial. Així mateix, en el cas que sigui necessari i a proposta del 
Departament de Drets Socials, es podran establir noves mesures en els serveis 
residencials i imports a abonar en compliment d’aquestes mesures. 

Mesures sanitàries 

Per reduir les conseqüències sanitàries de les diferents onades de la pandèmia 
de la COVID-19, s'ha fet necessari anar adoptant mesures excepcionals en 
l’àmbit de la salut. L’actual situació epidemiològica (amb la majoria de la 
població  immunitzada i variants circulants menys virulentes) ha permès 
modificar les diferents mesures aprovades per a la contenció i el control del 
SARS-CoV-2.  

Per això, en aquests moments, no hi ha mesures de control de caràcter 
poblacional, sinó només l’ús de la mascareta en determinats espais com el  
transport públic, els establiments sanitaris, les residències de gent gran, les 
farmàcies i els taxis.  

Així mateix, l’activitat assistencial ha començat a recuperar, a poc a poc, la seva 
capacitat de resposta a la ciutadania més enllà de la COVID-19, a nivells del 
2019. I, pel que fa a l’activitat de salut pública, s’han redirigit els esforços, en el 
marc de l’estratègia actual de vigilància i control de la transmissió del virus, 
principalment a la protecció de les persones amb més risc de complicacions i 
els entorns més  vulnerables. Al mateix temps, s'estan desenvolupant sistemes 
de vigilància sentinella reforçats adequats a la situació actual que permetin 
detectar precoçment canvis en la situació que puguin requerir reimplantar 
mesures de control. 
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En aquest context, algunes de les mesures organitzatives adoptades per 
reforçar les estructures assistencials i de salut pública per fer front a la 
pandèmia mantenen la seva vigència o poden ser reactivades quan siguin 
necessàries, com ara la posada a disposició de serveis sanitaris privats; les 
mesures específiques relatives als sistemes de pagament dels serveis; la 
flexibilització procedimental per a la compatibilitat d’activitats públiques 
sanitàries; l’obligació de les funeràries de comunicar determinades dades de les 
persones difuntes o l’obligació per als centres socials residencials de 
comunicació de dades identificatives i de contacte del personal propi i extern 
que hi treballa o col·labora, als efectes de mesures de control. 

Mesures en l’àmbit de la protecció civil  

Per facilitar l’atenció, especialment als ajuntaments,  de les persones refugiades 
arribades a Catalunya després de fugir de la guerra d’Ucraïna, es proposa la 
modificació de la Llei 4/1997 de protecció civil per tal que les obligacions 
d’autoprotecció no s’apliquin a les instal·lacions i als espais temporals que es 
destinin a l’atenció a població afectada per una emergència. Si no es fes 
l’excepció, que no implica en cap cas un augment de cap risc, el procés trigaria 
entre 6 i 12 mesos des de la posada en funcionament de l’activitat fins a tenir el 
vistiplau. 

També es modifica la Llei per incloure la crisi migratòria com a causa d’activació 
dels plans municipals i per tal que el gravamen de protecció civil es pugui 
destinar per part de les indústries gravades a accions d’atenció a les persones 
refugiades. 

Altres mesures que queden sense efecte 

Amb l’entrada en vigor del Decret llei ja no seran aplicables les mesures que 
facultaven els arrendataris de locals comercials tancats o amb l'ús limitat per les 
mesures contra la COVID-19 poder renegociar el preu dels lloguers. Recordem 
que l'arrendador podia demanar a l'arrendatari una modificació equitativa de les 
condicions del contracte. I, per als casos on les parts no poguessin arribar a un 
acord, s'aplicava una reducció del 50% del preu del lloguer. 
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Catalunya registra 61 denúncies per LGBTI-fòbia durant 
el 2021, la majoria per homofòbia i transfòbia 

 Cada cop hi ha una major conscienciació de la ciutadania respecte 
dels seus drets 

 La majoria de denúncies es presenten a través de les oficines de la 
xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI 

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha presentat aquest dimarts, en la 
reunió del Consell Executiu, l’Informe sobre les denúncies i incidències per 
LGBTI-fòbia a Catalunya de 2021. Ho ha fet en el marc de la commemoració 
del Dia Internacional contra la LGBTI-fòbia i en compliment de la Llei 11/2014, 
del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
Aquesta norma estableix la necessitat de disposar de dades estadístiques 
oficials per elaborar polítiques públiques antidiscriminatòries en l’àmbit LGBTI. 

Segons recull l’informe, l’any 2021 es van registrar a Catalunya 61 denúncies 
per discriminació o violència contra persones LGBTI. La xifra representa una 
reducció de 22 casos respecte de l’any anterior, quan es va registrar el màxim 
nombre de denúncies dels últims anys (83), però en general es manté en els 
mateixos nivells que en els anys anteriors. Més de la meitat d’aquestes 
denúncies (55,7%) s’han tramitat per la via administrativa; són els casos en què 
la discriminació viscuda està tipificada a la Llei 11/2014 (insults, denegació de 
l'accés a un espai públic o privat, negació de tractament del nom sentit d'una 
persona trans, etc.). En un percentatge també significatiu, del 41%, les 
denúncies s’han tramitat per la via penal; les denúncies penals fan referència a 
possibles delictes d’odi (agressions, amenaces, danys a béns personals, etc.) i 
són derivades als Mossos d’Esquadra o a la Fiscalia de Delictes d’Odi. El 3,3% 
restant correspon a denúncies de fets que han tingut lloc en l’àmbit laboral i, per 
tant, han estat tramitades a través de la Inspecció de Treball de Catalunya. 

La major part de les denúncies (93,4%) s’han produït a iniciativa de la víctima, 
una tendència que s’ha incrementat en els darrers anys (61% el 2019, i 73% el 
2020). El 6,7% restant són denúncies iniciades d’ofici, en els casos en què 
l’Administració ha estat coneixedora d’un presumpte fet discriminatori. Pel que 
fa als motius de les denúncies, el 44,2% han estat per homofòbia, seguida de 
prop per la transfòbia (39,4%). En relació amb el perfil de les persones 
denunciants, la majoria són majors d’edat (89%) i corresponen als col·lectius 
d’homes gais (40,9%) i dones trans (36%). 

En alguns casos, les denúncies que segueixen el procediment administratiu 
donen peu a processos de mediació, una eina que va més enllà de la sanció i 
que contribueix a la promoció de canvis socials i culturals profunds. La mediació 
possibilita un procés de reparació de la víctima, i permet també abordar amb la 
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persona infractora la situació o els factors que han generat la situació 
discriminatòria. 

Els processos de mediació s’han anat incrementant de manera progressiva —
que no lineal— des de 2015, en què es van produir per a un 11,5% dels casos. 
El 2021, el percentatge de processos de mediació ha estat del 23,7% dels casos 
gestionats. En aquest sentit, cal continuar apostant pels processos de mediació 
com a mecanisme de resolució de les denúncies. Si realment es vol avançar 
cap a la igualtat real i efectiva, és necessari poder abordar a fons els factors 
que generen una determinada situació discriminatòria. 

Les incidències s’incrementen en un 25% 

A diferència de les denúncies, que s’han reduït respecte de 2020, les 
incidències s’han incrementat en un 25%, i han arribat a 167 al 2021. Les 
incidències són els casos en què el presumpte fet discriminatori no es correspon 
amb cap figura tipificada a la Llei 11/2014, o en què la persona afectada no 
desitja tramitar una denúncia, sinó que el que vol és evitar que la situació que 
ha viscut es torni a repetir. La majoria de les incidències registrades s’han 
produït en l’àmbit sanitari (30%) i en l’educatiu (28%). 

L’augment de les dades d’incidències ha de valorar-se com un fet positiu, 
perquè demostra que cada cop hi ha una major conscienciació de la ciutadania 
respecte dels seus drets, i per això les persones acudeixen a l'Administració 
quan consideren que aquests han estat vulnerats. 

Dues de cada tres incidències (65%) han estat presentades per homes i dones 
trans. És destacable que, en el cas de les incidències, el perfil de les persones 
afectades menors d’edat representa un percentatge significativament més alt 
que en el cas de les denúncies, i arriba fins al 32,4%.  

La xarxa SAI, principal via d’entrada de denúncies i incidències per LGBTI-
fòbia 

L’informe presentat aquest dimarts refereix el creixement i la consolidació de la 
xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI arreu de Catalunya. Tant en el cas 
de les denúncies com de les incidències, els SAI són la principal via d’entrada. 
A mesura que aquests serveis s'han anat desplegant pel territori, s'han anat 
consolidant com a punt de referència de les persones LGBTI. En aquest sentit, 
gairebé la meitat de les denúncies i el 55% de les incidències registrades el 
2021 han estat comunicades a través de SAI. 
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El Govern aprova el Pla enfront del VIH i altres ITS 2021-
2030 amb l’objectiu de reduir la incidència de les 
infeccions i combatre l’estigma 

 El Pla inclou els objectius, les estratègies i les actuacions a 
desplegar fins al 2030 

El Govern ha aprovat el Pla d’acció enfront del virus de la immunodeficiència 
humana (VIH) i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) 2021-2030. La 
finalitat és implementar les mesures necessàries per reduir la incidència de la 
infecció pel VIH i altres ITS, facilitar l’accés precoç al tractament i millorar la 
qualitat de vida de les persones infectades, així com reduir l’estigmatització 
associada a aquestes infeccions, mitjançant l’acció comunitària per a la inclusió 
social. 

El pla, que marca el full de ruta a seguir fins al 2030, s’estructura en quatre eixos 
d’actuació: monitoratge i avaluació; prevenció de noves infeccions; atenció a les 
persones, i entorn comunitari. També compta amb 21 objectius específics i 53 
accions, que preveuen intervencions per monitorar i avaluar l’epidèmia i els 
seus determinants; promoure la recerca aplicada; promocionar la salut sexual; 
prevenir la transmissió i detectar-la precoçment; garantir una atenció integral i 
de qualitat; reduir l’impacte socioeconòmic de la infecció pel VIH; optimitzar les 
polítiques d’intervenció comunitàries i locals, i impulsar les mesures necessàries 
per evitar la serofòbia. 

El Pla ha estat elaborat per la Comissió Interdepartamental de la Sida a 
Catalunya, i dirigit i coordinat des del Programa de prevenció, control i atenció 
al VIH, les ITS i les hepatitis víriques (PCAVIHV) de la Secretaria de Salut 
Pública. Es tracta, doncs, d’un document participatiu en què han col·laborat un 
ventall ampli d’agents implicats en la resposta al VIH i les ITS a Catalunya, amb 
tècniques de recerca qualitativa i amb espais de consulta amb poblacions clau 
i professionals amb experiència en els àmbits sanitari i social: salut pública, 
epidemiologia, atenció primària i especialitzada i teixit associatiu.  

Nou repte per Catalunya: arribar a l’objectiu ‘95-95-95’ 

Des que es va diagnosticar el primer cas d’infecció pel VIH a Catalunya, l’any 
1981, s’han fet grans avenços en el coneixement i el tractament d’aquesta 
infecció. 

Ara, Catalunya, després d’assolir els objectius marcats per ONUSIDA per al 
2020 i aconseguir les xifres 91-91-92, és a dir, que el 91% de les persones 
infectades pel VIH ho saben, el 91% d’aquestes estan en tractament i el 92% 
d’aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable, el país pren un nou repte 
per al 2025: arribar a l’objectiu ‘95-95-95’. 

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/vih-sida-its/Pla-dAccio-enfront-del-VIH-i-altres-ITS-2021-2030_ok.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/vih-sida-its/Pla-dAccio-enfront-del-VIH-i-altres-ITS-2021-2030_ok.pdf
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El Govern reforça el Departament d’Acció Exterior i 
Govern Obert  

 El decret dota el Departament d’una estructura més estable i sòlida 
amb la creació de dues noves subdireccions generals en l’àmbit de 
l’Acció Exterior: la de Relacions Exteriors i la de Planificació 
Exterior 

El  Govern ha aprovat aquest dimarts un decret per reestructurar el Departament 
d’Acció Exterior i Govern Obert, amb l’objectiu de reforçar-ne l’estructura, poder 
gestionar amb eficàcia les seves competències i actualitzar la descripció de les 
seves funcions.  

El decret permetrà que el Departament es doti d’una estructura més estable i 
sòlida amb la creació, entre altres, de dues noves subdireccions generals en 
l’àmbit de l’Acció Exterior i una més a Govern Obert. Alhora, es reestructurarà 
internament per millorar l’eficàcia de les seves actuacions.  

El Departament, creat l’any 2016, està configurat per tres secretaries: la 
Secretaria General, la Secretaria d’Acció Exterior del Govern i la Secretaria de 
Govern Obert. El Departament té set competències clau, tal com estableix el 
Decret 21/2021 de 25 de maig. Són les següents: la coordinació de l'acció 
exterior; les relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les 
institucions de la Unió Europea; la cooperació al desenvolupament; el foment 
de la pau; les polítiques de transparència i govern obert; els processos 
electorals; i, per últim, la regulació i supervisió dels grups d'interès.  

Secretaria General: Més atenció a garantir l’accessibilitat i la prevenció de 
riscos laborals 

En primer lloc, pel que fa a la Secretaria General del Departament, destaca 
l’ampliació de les funcions del Gabinet Tècnic, per fer una atenció especial a 
l’accessibilitat. La Direcció de Serveis incorpora una nova Àrea de Prevenció de 
Riscos Laborals per assumir, amb garanties, les tasques de prevenció i 
vigilància de la salut, que s’han vist multiplicades els darrers anys. A més, l’Àrea 
de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i al Servei d’Organització 
i Gestió Documental canvia de nom i passa a denominar-se Servei 
d’Organització i Administració Digital. Incorpora funcions relatives al govern de 
la dada, les eines de gestió del coneixement i la formació.  

Acció Exterior: Dues noves subdireccions generals dedicades a la 
planificació i les relacions exteriors 

En segon lloc, pel que fa a la Secretaria d’Acció Exterior del Govern, el decret 
estipula les funcions i l’estructura de les cinc direccions generals que la formen.   
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La Direcció General de l’Acció Exterior incorpora noves funcions, com la 
promoció de les accions exteriors dels ens locals. A més, destaca la creació de 
la nova Subdirecció General de Relacions Exteriors, que assumirà la 
coordinació en les relacions internacionals del Govern, la presència catalana a 
l’exterior, les relacions amb els organismes multilaterals i l’elaboració dels 
informes preceptius de viatges a l’exterior. Respecte als serveis que en 
depenen: el Servei de Relacions Bilaterals amb Europa passa a denominar-se 
Servei de Relacions Bilaterals, el Servei de Relacions amb Organismes 
Multilaterals passa a denominar-se Servei de Relacions Multilaterals i el Servei 
de Relacions amb la Mediterrània i Xarxes Europees passa a denominar-se 
Servei de Mediterrània i Xarxes Europees.  

La Direcció General de la Representació Institucional del Govern a l'Exterior i 
de la Unió Europea, creada el juny de 2021, passa a denominar-se Direcció 
General de la Representació del Govern a l'Exterior i de la Unió Europea (perd 
“Institucional”). Aquesta unitat vetlla per la coordinació i coherència del conjunt 
de l’acció exterior dels departaments i entitats de la Generalitat, i dirigeix i 
planifica l’activitat de les delegacions del Govern a l’exterior, que en aquesta 
legislatura augmentaran de manera significativa. Amb el nou decret, la DG 
incorpora la Subdirecció General de Planificació Exterior, per impulsar la 
Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea 
i el Pla Estratègic de l’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea, així 
com fer el seguiment i coordinació de les delegacions del Govern a l’exterior.  

Pel que fa a la Direcció General de la Catalunya Exterior, també creada el juny 
de 2021, l’actual Servei de la Catalunya Exterior passarà a denominar-se Servei 
d’Atenció a la Ciutadania a l’Exterior i es crearà l’Àrea de les Comunitats 
Catalanes a l’Exterior. Els objectius d’aquesta direcció general són: dirigir el 
desenvolupament de les polítiques de govern destinades als catalans i 
catalanes residents a l'exterior, impulsar el Consell de la Catalunya Exterior i 
supervisar el registre de comunitats catalanes a l’Exterior i el registre de 
catalans i catalanes residents a l’exterior.  

El decret també actualitza les funcions de la Direcció General de 
Cooperació al Desenvolupament i d’alguns dels òrgans que en depenen  

Pel que fa a la Direcció General de Prospectiva i d’Innovació en l’Acció Exterior, 
les seves funcions es concreten a reforçar la incidència de les polítiques d’acció 
exterior del Govern. A més, la direcció general assumeix funcions vinculades a 
la cooperació publicoprivada i la coordinació de consorcis, fundacions i entitats 
de la societat civil en l’àmbit de la prospectiva i la innovació en l’acció exterior. 
A més, el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (CETC), fins ara adscrit a 
la Secretaria General, passa a dependre d’aquesta direcció general. 

Govern Obert: La Subdirecció General de Dades i Transparència es 
divideix en dues 
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En tercer lloc, el decret també impulsa una reestructuració de la Secretaria de 
Govern Obert, de la qual en depenen dues direccions generals.  Pel que fa a la 
Direcció General de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració, se 
suprimeix l’actual Subdirecció General de Transparència i Dades Obertes, i es 
creen dues noves subdireccions: per una banda, la Subdirecció General de 
Transparència i Grups d’Interès, i de l’altra, la Subdirecció General de Dades 
Obertes i Col·laboració. 

També s’han actualitzat les funcions de la Direcció General de Participació, 
Processos Electorals i Qualitat Democràtica. Concretament, s’ha precisat la 
funció relativa a les consultes populars no referendàries i s’ha inclòs la de dirigir 
la implementació de les infraestructures i els serveis de democràcia digital a 
Catalunya.  

A la Subdirecció General de Participació Ciutadana, el decret hi afegeix una 
funció que ha esdevingut bàsica en els darrers anys: promoure el desplegament 
de plans i estratègies de participació ciutadana entre els departaments de la 
Generalitat i el seu sector públic. A més, s’ocupa d’actualitzar la infraestructura 
digital de participació ciutadana. A més, la Subdirecció General de Processos 
Electorals i Democràcia Directa suma la funció de donar suport i assessorar els 
Departaments de la Generalitat i a l’àmbit local, les relacions ordinàries amb els 
òrgans competents d’altres administracions en processos electorals i la missió 
de dissenyar, desenvolupar i gestionar el Registre de participació en consultes 
populars no referendàries. 
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El Govern crea el Grup Horitzó per debatre i assessorar 
sobre les estratègies de país en R+D+I 

 Integrat per una vintena de personalitats de l’àmbit de la recerca, la 
innovació i l’empresa d’àrees de coneixement i perfils de carrera 
professional diversos 

 El grup redactarà un informe final de conclusions a contemplar en 
el desplegament de la futura Llei de la ciència de Catalunya 

El Govern ha aprovat, a proposta del Departament de Recerca i Universitats, la 
creació del Grup Horitzó per assessorar l’Executiu en les polítiques d’R+D+I i 
fer propostes i recomanacions per afavorir el desenvolupament del sistema de 
coneixement del país. El grup està constituït per una vintena de membres, 
escollits entre personalitats rellevants de l’àmbit de la recerca, la innovació i 
l’empresa seguint els criteris d’heterogeneïtat d’àrees de coneixement, paritat 
de gènere i diversitat d’edats i perfils de carrera professional. 

El Grup Horitzó neix amb l’encàrrec de reflexionar sobre les línies estratègiques 
prioritàries de país en matèria de ciència i elaborar un document de conclusions 
amb mesures a contemplar en el marc del desplegament de la futura Llei de la 
ciència de Catalunya (LCC), actualment en tramitació parlamentària. També 
aportarà la seva expertesa al Departament de Recerca i Universitats pel que fa 
a la identificació d’àmbits d’actuació, planificació i finançament preferents. 

La vigència del Grup Horitzó es mantindrà fins a l’aprovació i el desplegament 
de la LCC, moment en què lliurarà les seves reflexions a l’òrgan consultiu previst 
en la nova llei, el Consell de Recerca i la Innovació de Catalunya (CORICAT). 

Els membres del Grup Horitzó, que no percebran remuneració ni 
compensacions en concepte d’assistència a reunions, i que seran nomenats pel 
Departament de Recerca i Universitats, són els següents: 

 Victòria Reyes-García, antropòloga i professora de recerca ICREA a 
l’ICTA-UAB. Membre de la National Academy of Science dels EUA. 

 Joan Massagué, bioquímic i farmacèutic, investigador sobre el càncer, 
director de l'institut de recerca Sloan-Kettering de Nova York. 

 Carme Torras, matemàtica i informàtica, catedràtica de la UPC experta 
en Intel·ligència Artificial i robòtica, Premi Nacional de Recerca 2022. 

 Bonaventura Clotet, doctor en medicina, director de l’Institut de Recerca 
de la Sida IrsiCaixa i cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol. Premi Nacional de Recerca 2020. 

 Núria Montserrat, bioenginyera, professora de recerca ICREA a l’IBEC 
i a la UB, Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2020. 



 

 

Acords de Govern.17.05.2022  

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

 

14 

 Lluís Torner, físic especialitzat en fotònica, director de l’ICFO, catedràtic 
de la UPC, Premi Nacional de Recerca 2016. 

 Manola Brunet, geògrafa especialitzada en clima, catedràtica de la 
URV, membre de l’Organització Meteorològica Mundial. Medalla Narcís 
Monturiol 2018. 

 Roger Paredes, doctor en medicina, cap de secció del Servei de 
Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias. 

 Teresa Capell, farmacèutica i biòloga molecular, catedràtica de la UdL, 
investigadora a Agrotecnio. Creu de Sant Jordi 2020. 

 Iñaki Permanyer, demògraf, matemàtic, professor de recerca ICREA al 
CED de la UAB, especialitzat en l'envelliment de la població. 

 Júlia Vergara-Alert, veterinària, doctora en medicina especialitzada en 
salut animal, investigadora de l’IRTA-CReSA, experta en coronavirus. 

 Àlex Arenas, físic, professor de recerca ICREA, director de la càtedra 
de Ciència i Humanisme de la URV. 

 Marta Reynal-Querol, economista, professora de recerca ICREA a la 
UPF, directora de l'Institute of Political Economy and Governance de 
Barcelona  (IPEG). 

 Josep Lagares, enginyer químic i empresari, president de l’empresa 
Metalquimia. 

 Sílvia Osuna, química, professora de recerca ICREA a la UdG, cap de 
grup a l'Institut de Química Computacional i Catàlisi, Premi Nacional de 
Recerca al Talent Jove 2019. 

 Joan Fontcuberta, artista, fotògraf, docent, promotor cultural, premi 
Internacional de Fotografia Hasselblad. 

 Jordi Ginebra, professor de Filologia Catalana, especialitzat en 
lexicografia, catedràtic a la URV. 

 Mireia Torres, directora d’R+D+I de Bodegas Torres. 
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El Govern declara BCIN el mural ‘Acid’ de Keith Haring 
a Barcelona 

 Ubicat en un local del carrer Atenes, va ser realitzat per l’artista 
durant la seva visita a la ciutat l’any 1989 

El Govern ha aprovat, a iniciativa del Departament de Cultura, declarar Bé 
Cultural d’Interès Nacional el mural Acid, de Keith Haring, situat al carrer Atenes 
de Barcelona.  

Realitzat en pintura plàstica el febrer de 1989, el mural va ser pintat per Haring 
durant la seva visita a Barcelona convidat per la xef Montse Guillén, després 
que l’artista participés en la fira madrilenya ARCO. Al llarg de la seva estada a 
Barcelona, d’aproximadament una setmana, Haring va anar cada nit a ballar a 
l’Ars Studio, el local de moda de l’època, situat al número 27 del carrer d’Atenes, 
atret per la música house que punxava el DJ César de Melero. L’últim dia abans 
de marxar, i com a mostra de la seva complicitat personal, va pintar Acid a la 
part posterior de la cabina del DJ, directament sobre el mur.  

Haring va fer el mural amb pintura plàstica i, en pocs traços, va pintar un dels 
seus personatges icònics. Per la seva postura, el moviment que indica el ball, 
la pintura representa una tipologia seva de personatges que parlen de la cultura 
del seu moment i de les formes de vida associades. Tot això ho va captar Haring 
durant la seva visita a Barcelona, en un moment de gran eclosió artística de l’art 
urbà a la ciutat, que es feia un lloc com referent global. Cal destacar l’existència 
d’una àmplia documentació, en fotos i vídeos, que mostren com Haring va pintar 
aquest mural, que prova la seva autoria.  

Durant la seva estada a Barcelona, l’artista també va fer una intervenció en una 
plaça al cor del Raval, que aleshores encara es coneixia com a “Barri Xino” i 
que estava, en gran part, bastant degradat. Haring va optar per una paret a la 
plaça Salvador Seguí i, probablement, va utilitzar la mateixa pintura plàstica que 
en el mural Acid. Pocs dies després va deixar la ciutat i un any més tard moria 
víctima de la sida. 

Keith Haring (1958-1990), artista emblemàtic del pop art i més concretament de 
l’art de carrer, va destacar durant els anys vuitanta amb la cultura del grafit. La 
seva obra va ser cotitzada en vida, i dels carrers de Nova York va passar als 
museus i a les galeries d’art més prestigioses del món. Va fer el seu primer gran 
mural públic el 1982 a la Houston Street de Nova York. Des de llavors i fins que 
va morir, set anys més tard, va pintar murals en diverses ciutats com Berlín, 
París, Pisa o Barcelona. Amb un estil figuratiu, en el qual destaquen els traços 
amples i negres per remarcar les figures, els seus murals concentren les icones 
habituals de l’artista: els nens, la vida, el sexe, la mort i, en els darrers anys, la 
lluita contra la sida. Molt proper a Andy Warhol i Jean Michel Basquiat, Keith 
Haring va ser una figura fonamental de l’últim terç del segle XX i continua sent 
una referència per a successives generacions d’artistes a tot el món.  
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El Govern declara BCIN l’ermita de la Mare de Déu de la 
Roca de Mont-roig del Camp  

El Govern ha acordat declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de 
Monument Històric, l’ermita de la Mare de Déu de la Roca, a Mont-roig del Camp 
(Baix Camp), així com delimitar-ne l’entorn de protecció. 

L’ermita de la Mare de Déu de la Roca és un conjunt edificat de llarga història, 
situat en un indret singular de domini sobre el territori, altament connotat de 
valors simbòlics i representatius. És un santuari marià ubicat en els estreps de 
la serra de l’Areny, prop del poble de Mont-roig del Camp. L’ermita està situada 
sobre el cim de la roca que s’alça a l’oest de la vila i l’indret on es troba, ric en 
troballes arqueològiques de distintes èpoques, és un espai declarat d’interès 
natural. 

L’al·lusió més antiga a l’ermita figura en el testament de Guillem de Tarragona, 
atorgat el 1230, on consta una deixa a favor de la mare de Déu de la Roca. Ja 
a la fi de la centúria, el 12 de setembre de 1299, el reusenc Jaume Cirera va fer 
un llegat de 12 diners a la Roca, i Pere Miró, en un altre testament d’aquest any, 
li lliurava la mateixa quantitat. Segons la llegenda recollida per Narcís Camós a 
mitjan segle XVII, i reproduïda després per altres autors, un pastor va trobar una 
talla de fusta de la Mare de Déu de la Roca sota l’ombra d’una palmera. Encara 
que la data del prodigi resta dubtosa, sembla que va tenir lloc cap a 1153. El 
culte a aquesta Mare de Déu va continuar durant els segles posteriors i es va 
materialitzar en nombroses donacions i exvots, molts dels quals van ser cremats 
durant la Guerra del Francès i la Guerra Civil; després de 1936 ja no se n’hi han 
tornat a posar més. La talla de la Mare de Déu ha sofert diverses substitucions 
al llarg de la història. Així, la que es venera en l’actualitat és una còpia que va 
ser entronitzada el 8 de setembre de 1980. Es tracta d’una talla de fusta obra 
de l’artista Francesc Javaloy, realitzada conjuntament amb l’escultor Bru 
Gallard, afaiçonada a la cera siliconada i policromada pel pintor Icart. 

El Santuari de la Mare de Déu de la Roca està edificat en un sostrat topogràfic 
que defineix i condiciona les seves arquitectures edificades al llarg del temps. 
Els límits del monument queden definits pels elements arquitectònics construïts 
i els elements topogràfics amb traces de l’acció humana pròxims i directament 
relacionats amb les parts edificades pròpiament dites. Es considera monument, 
doncs, el conjunt edificat definit en planta pels seus murs de tancament 
perimetrals, seguint el mur de contenció de la plaça d’accés i els murs exteriors 
de l’església, sagristia i hostatgeria posterior, així com el promontori de roca 
vermella que sosté tant l’ermita com la Capella de Sant Ramon amb la plaça 
pavimentada. S’inclou també l’espai empedrat de l’arribada del vial públic 
d’accés a l’ermita del Camí de la Mare de Déu de la Roca, així com part del 
Camí vell de l’ermita de la Roca, de roca antropitzada i el morro de pedra 
vermella que conté basses i altres elements d’infraestructures hidràuliques i 
marques, per determinar, excavats a la roca probablement d’origen prehistòric. 
Evidentment, la protecció abasta també el subsol de tot el perímetre descrit. 
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El biòleg marí Joan Baptista Company, guanyador de la 
Medalla de la Pesca Catalana per la seva implicació amb 
el sector pesquer 

El Govern ha concedit la Medalla de la Pesca Catalana 2022 al doctor en 
Biologia Joan Baptista Company i Claret, corresponsable del Departament de 
Recursos Marins Renovables de l’Institut de Ciències del Mar i vocal de l’Institut 
Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR). Company ha estat 
reconegut per la seva implicació amb el sector pesquer, en el qual realitza una 
tasca molt didàctica del món científic amb l’empatia de qui, des de l’experiència, 
ha sabut com exposar els beneficis de l’aplicació de mesures en la gestió 
pesquera i l’oportunitat de la seva aplicació. 

Des de l’any 1988, la Generalitat de Catalunya ha volgut honorar les persones 
o institucions que han aportat valor i dedicació al difícil món de la pesca, i així 
contribuir al manteniment de l’activitat pesquera tal com promou la Política 
Pesquera Comuna. Amb aquest objectiu, aquell mateix any es van començar a 
lliurar els guardons per al reconeixement d’actuacions en favor del sector agrari 
i pesquer català que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural atorga biennalment.  

Els guardons són de dues classes: la Medalla i la Placa de la Pesca Catalana. 
La Medalla de la Pesca Catalana distingeix les persones que hagin contribuït 
amb el seu esforç i dedicació a la millora del sector pesquer català. La Placa de 
la Pesca Catalana distingeix les institucions, públiques o privades, que hagin 
destacat per la seva activitat a favor del foment de la pesca a Catalunya. 

 


