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El Govern aprova el Projecte de la nova Llei de
Comerç, Serveis i Fires per refermar i actualitzar la
normativa de comerç davant les necessitats del sector


El Govern ha donat avui el vistiplau al darrer tràmit administratiu
de la futura llei de comerç, una norma que vol consolidar el model
de comerç català, un model competitiu, sostenible i equilibrat



La norma vol resoldre la dispersió normativa actual en matèria de
comerç i adaptar el marc jurídic a les noves iniciatives
econòmiques i empresarials en l’àmbit de la distribució i prestació
de serveis, així com simplificar la regulació per reduir càrregues
administratives



En matèria d’horaris comercials, la llei estableix com a norma
general l’obertura de 75 hores setmanals, de dilluns a dissabte (en
l’anterior llei catalana d’horaris preveia 72hores/setmana)



Com a novetat, tots els comerços de menys de 150 metres
quadrats de municipis amb una població inferior als 5.000
habitants i que no pertanyin a grans cadenes de distribució
podran acollir-se a la llibertat d’horaris que ara ja tenen les
botigues de conveniència, sigui quina sigui la seva activitat
comercial

El Govern ha aprovat el Projecte de Llei de Comerç, Serveis i Fires, amb
l’objectiu de refermar i alhora actualitzar la normativa de comerç davant les
noves necessitats i reptes del sector. Amb aquest acord es formalitza el darrer
tràmit que dóna pas a la tramitació parlamentària de la norma.
Característiques del Projecte de Llei
El Projecte de llei de comerç s’estructura en 11 títols, inclòs el títol Preliminar,
84 articles, 4 disposicions addicionals, 1 transitòria, 1 disposició derogatòria i 3
disposicions finals. La norma vol donar resposta a les següents necessitats:
d’una banda, resoldre la dispersió normativa actual en matèria de comerç;
d’una altra, adaptar el marc jurídic a les noves iniciatives econòmiques i
empresarials en l’àmbit de la distribució i prestació de serveis i, finalment,
simplificar la regulació per reduir càrregues administratives.
Aquesta darrera finalitat es recull de forma explícita a l’exposició de motius i es
tradueix en un marc normatiu més flexible en aspectes com el període de
rebaixes o les promocions comercials, i també en la reducció de càrregues
administratives en favor de l’operador, de manera que es passa de
l’autorització a la declaració responsable en determinats tràmits.
El Projecte de llei compila en un sol text tres dels quatre blocs normatius que
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conformen la legislació vigent en matèria de comerç, que actualment es troben
dispersos en diferents lleis: la regulació general del comerç interior, els horaris
comercials, i les activitats firals. La futura llei no inclou la regulació dels
equipaments comercials, que es continua recollint en el Decret llei 1/2009 de
22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. La voluntat del
Govern català és que aquesta tasca de compilació i sistematització
contribueixi a la millora de la seguretat jurídica dels operadors comercials.
D’altra banda, el Projecte de llei millora la regulació normativa ja existent en
matèria de comerç, mitjançant l’actualització, sistematització i clarificació de
conceptes. Aquesta tasca d’optimització s’aprecia, per exemple, en la
classificació de les activitats de promoció comercial. Per primer cop, es
classifiquen en activitats de promoció extintiva d’existències (Rebaixes, venda
en liquidació, saldos, i venda d’excedents o outlets), i en activitats de promoció
amb finalitat incentivadora (vendes amb obsequi, i les ofertes conjuntes). Un
altre exemple és la inclusió de les restriccions de l’activitat comercial i
prestació de serveis, on es regula, entre d’altres, la venda a pèrdua.
Així mateix, el text inclou determinats serveis que ―de facto‖ o per inèrcia ja es
troben, assimilats a l’activitat comercial com és el cas de les bugaderies,
tintoreries, perruqueries, locutoris, bars i restaurants, videoclubs, cabines
d’estètica, o solàriums entre d’altres.
La futura llei també facilita el desenvolupament d’instruments destinats a
fomentar la dignificació i professionalització del sector d’activitat que
s’exerceixi. En aquest sentit, es preveu que l’exercici de l’activitat comercial
necessàriament requereix uns coneixements mínims sobre la normativa
aplicable, en concordança amb el lloc que ocupa la persona en l’empresa o
pel que fa a la utilització de les llengües oficials a Catalunya en l’atenció al
públic.
Les principals novetats de la futura llei
En matèria d’horaris comercials, la llei estableix com a norma general
l’obertura de 75 hores setmanals, de dilluns a dissabte (en l’anterior llei
catalana d’horaris preveia 72hores/setmana). Com a excepció al règim
general, per als municipis de menys de 5.000 habitants, es contempla llibertat
d’horaris per als establiments comercials de menys de 150 metres quadrats de
superfície, que no pertanyin a grans cadenes de distribució, sigui quina sigui
l’activitat comercial. Val a dir que es manté el nombre de dies festius
d’obertura autoritzada en un total de 10: 8 a criteri de la Generalitat, prèvia
consulta del Consell Assessor de Comerç, i 2 a criteri dels ajuntaments.
Una altra novetat són les àrees de degustació. Per primer cop, es regula la
possibilitat que els comerços dedicats a la venda de productes d’alimentació
puguin instal·lar una àrea de degustació en el seu establiment. La idea és
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oferir a aquests tipus de comerços una via complementària d’explotació
econòmica, més ajustada a les preferències dels consumidors actuals. No
obstant això, per tal de garantir la competència lleial amb els restaurants i
bars, la llei marca un límit en l’espai dedicat a àrea de degustació (33% del
total de la superfície comercial de l’establiment). La llei també preveu que els
ajuntaments podran variar aquest límit.
Així mateix, una altra novetat fa referència a la concreció del concepte de
municipi turístic. En aquest sentit, es marquen quatre supòsits concrets als
que es pot acollir un municipi per ser declarat turístic a efectes d’horaris
comercials: que el municipi disposi d’un bé declarat Patrimoni de la Humanitat
o immoble d’interès cultural integrat en el patrimoni històric-artístic que generi
una afluència anual acreditada de visitants; que aculli algun gran
esdeveniment esportiu o cultural d’àmbit nacional o internacional; que disposi
d’una àrea comercial que generi una afluència acreditada de visitants de fora
de Catalunya; o d’una zona portuària en la que operin creuers turístics amb
mínim 400 mil viatgers a l’any acreditats. D’altra banda, passa de 8 a 4 anys la
revisió de la declaració de municipi turístic.
En matèria de rebaixes, com a novetat, es deixa en mans del comerciant el
moment en que vol dur a terme la venda en rebaixes. No obstant això, la llei
continua recomanant realitzar les campanyes en les temporades habituals
(hivern i estiu), com es ve realitzant tradicionalment aquest tipus de venda a
Catalunya. La llei continua regulant les condicions en què s’han fer les
rebaixes (els productes rebaixats han de ser estocs propis, han d’haver estat
posats a la venda amb anterioritat al mateix establiment, no poden ser
productes defectuosos o deteriorats (saldos), i tampoc poden haver estat
fabricats expressament per vendre en rebaixes).
El projecte de llei recull també expressament la voluntat política de contribuir a
l’eficiència i millora de l’activitat comercial, mitjançant un Pla de Foment de la
Competitivitat del Comerç Urbà. Aquest pla té per objecte posar a l’abast
dels sector les eines que permetin als empresaris més capacitat d’adaptació a
l’entorn
econòmic i
potenciar
la
capacitat
de
creixement
i
d’internacionalització.
D’altra banda, en relació a la venda o oferiment de productes a domicili,
per primera vegada s’introdueix la prohibició d’oferir i vendre productes o
serveis mitjançant visites a domicili, trucades o missatges de telèfon si no han
estat prèviament sol·licitats o acceptats pels seus titulars o residents. En
aquests casos, cal acreditar documentalment aquesta acceptació prèvia. Per
contra, les bustiades es podran realitzar sempre i quan els particulars no hagin
manifestat la seva oposició a rebre’n. Cada tramesa haurà d’informar dels
mitjans per oposar-se a seguir-les rebent. També és novetat la creació un
cens que permeti conèixer la realitat del comerç i del serveis així com les
principals magnituds que els afectin.
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6,5 milions d’euros en subvencions al comerç urbà, l’artesania i la moda
al 2016
El Govern també ha analitzat el balanç de les subvencions atorgades al
comerç urbà, a l’artesania i la moda durant 2016. En total, s’han destinat prop
de 6,5 milions d’euros en incentius, distribuïts en sis diferents programes de
subvencions.
Desglossat per programes, dins el programa per a la competitivitat de
l’empresa de comerç i serveis a través d’entitats —que té per objectiu
desenvolupar projectes de dinamització comercial de zones urbanes i impulsar
actuacions col·lectives d’empreses comercials associades, per potenciar el
comerç de proximitat– la Generalitat, a través del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda (CCAM), ha destinat 3,67 milions d’euros per a la
implementació de 356 projectes arreu de Catalunya.
Pel que fa al programa per a la implementació d’eines innovació
tecnològica al comerç —adreçat a empreses de comerç, serveis, artesania i
moda, amb l’objectiu d’afavorir la transformació digital— s’han concedit prop
de 800 mil euros per a total de 331 projectes. Així mateix, dins el programa
d’ajut a la participació en fires, la Generalitat ha atorgat 454.593 euros
repartits entre 238 sol·licituds d’arreu del territori.
En matèria de suport a l’activitat artesanal, el pla d’incentius inclou el
programa per a la comercialització de l’artesania —que té per objectiu el
foment de la competitivitat mitjançant la participació de les empreses
artesanes en fires i salons relacionats amb l’activitat artesanal—, dins el qual
s’han atorgat enguany 326.028 euros, a un total de 129 artesans i empreses
artesanes.
De la seva banda, el pla d’incentius contempla una línia específica per a la
internacionalització de la moda, que promou la participació dels
dissenyadors i marques de moda catalanes en showrooms comercials o fires
internacionals amb l’objectiu d’afavorir la presència a l’exterior i potenciar la
diversificació de mercats. Dins d’aquest programa s’han concedit al llarg de
2016 prop de 210.000 euros a 52 empreses i dissenyadors.
Així mateix, el pla d’incentius inclou un programa específic per afavorir la
continuïtat dels locals comercials, adreçat a empreses de comerç, serveis,
artesania i moda. L’objectiu d’aquesta línia és dinamitzar el comerç mitjançant
projectes de recuperació dels locals situats a la trama urbana o al casc històric
i afavorir el relleu generacional. Aquesta línia —que es va tancar el 31 de
desembre— ha rebut de moment, 413 sol·licituds. A l’espera de concretar les
sol·licituds acceptades, la previsió de subvenció que s’atorgarà és
aproximadament d’un milió d’euros.
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PROGRAMA

Sol.
entrades
1.-Competitivitat
de
397
l’empresa de comerç i
serveis a través d’entitats
2.- Afavoriment de la
413
continuïtat
dels
locals
comercials
3.- Implementació d’enes
393
d’innovació tecnològica
4.- Participació en activitats
315
firals
sectorials,
multisectorials
i
professionals del comerç i
els serveis a Catalunya
5.- Comercialització de
148
l’artesania
6.- Internacionalització de la
56
moda
TOTAL

Sol.
atorgades
356

8.539.423,99€

Subvencions
atorgades
3.674.530,42 €

--

1.000.000 €
(previsió)

331

2.099.033,30€

793.485,71 €

238

1.222.467,50€

454.593,17 €

129

868.039,54€

326.028,30 €

52

1.064.317,96€

209.248,91 €

1106

13.793.282,2€

(*)
6.457.886,51 €

--

1722

Inversió

(*) Xifres a 21/12/2016, a l’espera de tancar el programa 2.
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El Govern impulsa l’Escola Nacional de Govern i
Administracions Públiques de Catalunya, que
assumirà la formació i la captació de talent del
personal de les institucions catalanes


L’Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte
de llei que crearà l’organisme, que substituirà l’actual Escola
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC)



El nou organisme naixerà l’any en què es commemorarà el
centenari de la mort d’Enric Prat de la Riba, que va fundar
l’Escola l’any 1912, amb l’objectiu de formar els funcionaris
catalans i donar cobertura a les necessitats del sector públic
català

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de
l’Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques de Catalunya. La
norma crearà l’organisme encarregat de la formació i captació de talent del
personal al servei de les institucions i administracions públiques catalanes,
així com de la generació i la gestió de coneixement en matèria de govern,
administració, direcció i polítiques públiques.
La llei es fruit dels treballs del pla de reforma de l'Administració de la
Generalitat i del seu sector públic, i derogarà la Llei 4/1987, de 24 de març,
reguladora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), que
configurava aquesta escola com a institució bàsica de formació, selecció i
estudi en matèria d’Administració Pública.
La memòria aprovada avui justifica l'impuls d’aquesta llei per la necessitat
de disposar d'un organisme reforçat i amb un nou enfocament que doni
resposta als nous reptes del segle XXI, amb una Catalunya integrada a la
Unió Europea, i en un entorn globalitzat i altament tecnificat. La formació
dels servidors públics és el fonament de l’ètica i la transparència de
l’Administració pública, i és bàsica per prestar a la ciutadania un servei de
qualitat, eficient i eficaç, tot innovant en les maneres de fer, en els
processos i en l’organització.
Amb aquest objectiu, l'Escola Nacional de Govern i Administracions
Públiques vol esdevenir l'escola de totes les institucions i administracions
públiques catalanes i del seu sector públic pel que fa a la formació, la
captació de talent i la generació de coneixement, amb un àmbit d'actuació
que abasti tant els càrrecs polítics i els directius, com tot el personal, amb
independència de la naturalesa jurídica de la seva vinculació.
La reestructuració de l’escola és un nou pas en l’evolució de l’EAPC i un
reforçament del seu paper en la formació dels funcionaris de Catalunya. El
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nou organisme naixerà l’any en què es commemorarà el centenari de la
mort d’Enric Prat de la Riba, que va fundar l’Escola l’any 1912, amb
l’objectiu de formar els funcionaris catalans i donar cobertura a les
necessitats del sector públic català.
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El Govern desenvolupa el nou Districte Administratiu
del barri de la Marina del Port a Barcelona


Es crea el Comitè Estratègic d’Operacions de concentració de
Dependències Administratives de la Generalitat a Barcelona i el
Programa per a la posada en funcionament de la primera fase del
projecte Districte Administratiu de la Generalitat



Aquest acord suposa una fita important en les polítiques de
racionalització de la despesa immobiliària i l’optimització dels
espais d’oficina de l’administració catalana

El Govern ha acordat la creació del Comitè Estratègic d’operacions de
concentració de dependències administratives de la Generalitat a Barcelona,
un òrgan que decidirà les unitats a reubicar en la primera fase del Districte
Administratiu de la Generalitat de Catalunya al barri de la Marina del Port a
Barcelona, així com sobre les futures reubicacions d’unitats o organismes que
es puguin realitzar en un futur, a mesura que sorgeixin necessitats de
reubicació d’espais a la ciutat. Així mateix, també s’ha creat el Programa per a
la posada en funcionament de l’edifici de la primera fase del Districte
administratiu de la Generalitat de Catalunya. Aquest Acord de Govern suposa
una fita important en les polítiques de racionalització de la despesa
immobiliària i l’optimització dels espais d’oficina de la Generalitat.
El Districte Administratiu a la ciutat de Barcelona és el projecte de
concentració de dependències administratives de caràcter multidepartamental
i corporatiu més important que ha realitzat mai la Generalitat fins ara, ja que
comportarà la concentració de diferents unitats administratives que actualment
estan disperses en ubicacions diferents repartides per la ciutat de Barcelona.
El nou edifici, que actualment es troba en fase de construcció, comptarà amb
una superfície de 46.000 metres quadrats i tindrà una capacitat per a uns
2.800 treballadors.
El Comitè Estratègic, un òrgan multidepartamental
D’acord amb el document aprovat avui pel Govern, el Comitè Estratègic
d’Operacions de Concentració de Dependències Administratives de la
Generalitat a Barcelona serà un organisme col·legiat, que comptarà amb la
participació de tots els departaments amb la finalitat de consensuar un model
global de concentració i estudiar futures operacions de reubicació d’unitats a
mesura que sorgeixin necessitats de reubicació d’espais, tenint en compte que
l’administració manté oficines en 115 edificis a la capital catalana.
D’altra banda, un cop iniciades les obres de construcció de l’edifici de la
primera fase del projecte Districte Administratiu de la Generalitat en el barri de
la Marina de Port, s’ha creat un Programa per assegurar la correcta posada en
funcionament d’aquest edifici. L’objectiu és definir un model organitzatiu i
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funcional per al nou edifici, amb visió corporativa i transversal, que aprofiti les
eficiències derivades de la concentració de dependències (gestió centralitzada
dels nous espais; integració de recursos, serveis i procediments comuns, etc.).
Aquest model haurà de servir de guia per a les posteriors operacions de
concentració que es produeixin a la mateixa zona.
El Programa per a la posada en funcionament de la primera fase del projecte
Districte Administratiu tindrà com a missió coordinar i supervisar les
actuacions de l’evolució de la construcció de l’edifici i l’equipament interior, fins
a la consolidació del trasllat de totes les unitats que s’hi reubiquin. El primer
edifici del Districte Administratiu de la Generalitat es caracteritza per ser
multidepartamental, amb serveis i espais comuns, la qual cosa permetrà
obtenir eficiències a partir de l’aprofitament de recursos comuns i de sinergies
organitzatives. Això vol dir que caldrà definir un nou model de funcionament
entre tots els implicats.
Un nou concepte d’administració: més innovadora, sostenible i eficient
La construcció de la primera fase del nou districte administratiu s’emmarca en
el Pla de racionalització i optimització d’espais que va aprovar el Govern al
juliol del 2013, per aconseguir una gestió més eficient dels immobles ocupats
per serveis administratius i reduir costos, alliberant progressivament immobles
poc eficients al centre de la ciutat, i ubicar les unitats en zones on els preus
d’arrendament són més competitius i al mateix temps crear àrees de nova
centralitat.
Es tracta d’una oportunitat per transformar i introduir elements innovadors en
el model de funcionament, i esdevenir una administració més moderna, oberta
i eficient, a partir d’un nou model organitzatiu, que aprofita les sinèrgies de
serveis i espais comuns. D’altra banda, el nou edifici, amb alts nivells
d’eficiència i sostenibilitat- tant arquitectònicament com energèticamentmillora l’entorn laboral, adaptant els espais a les necessitats de treball de les
persones i oferint més confort.
La construcció d’aquest complex administratiu és el segon moviment que
l’administració catalana als barris de la Marina de Barcelona, després del
trasllat de la seu de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Aquestes
operacions responen a la voluntat del Govern de concentrar dependències en
noves àrees de centralitat, les quals dinamitzen l’entorn i el barri, per l’impacte
positiu que generen sobre el comerç, la restauració i altres serveis de la zona.
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El Govern aprova el Pla de Gestió de l’aigua 20162021 amb una inversió global superior als 973 milions
d’euros


La nova planificació hidrològica permetrà incrementar en 9 punts
el bon estat ecològic de les masses d’aigua



Es contemplen inversions per millorar la garantia en
l’abastament, potenciar el sanejament i preservar el medi hídric

El Govern ha aprovat el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya (PGDCFC) per al període 2016-2021, així com el Programa de
Mesures que l’acompanya i que preveu una inversió superior als 973 milions
d’euros, dels quals, 503 milions seran a càrrec del pressupost de l’Agència
catalana de l’Aigua (ACA).
L’àmbit territorial del pla aprovat avui pel Govern està constituït per les
conques hidrogràfiques internes de Catalunya i per les aigües subterrànies i
costaneres associades. El districte de conca fluvial de Catalunya té una
extensió de 16.438 km2, del total de 32.108 km2 de Catalunya.
La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC)
està integrada pels següents instruments:
• El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.
• El Programa de Mesures.
• Els programes de control i seguiment.
• Els plans i programes específics.
Garantir l’aigua i el bon estat dels ecosistemes hídrics
Els plans de gestió o plans hidrològics són l'eina que programa les accions i
les mesures necessàries per a desenvolupar els objectius de la planificació
hidrològica en les demarcacions hidrogràfiques corresponents. Aquests plans
es revisen cada sis anys d’acord amb la Directiva marc de l’aigua (DMA)
europea.
Aquesta establia que l’any 2009 s’havien d’aprovar els primers plans i
programes i les mesures de gestió a dur a terme per assolir els objectius de
bon estat de les masses d’aigua. També determinava la necessitat de revisar
aquests plans cada 6 anys. La planificació hidrològica té com a finalitat
essencial l’acompliment dels objectius de la Directiva marc de l’aigua:



garantir l’assoliment dels objectius ambientals en les masses d’aigua
fer un ús racional i sostenible dels recursos hídrics
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assegurar la participació ciutadana en el debat i la consecució de
mesures
decisions públiques relatives al cicle de l’aigua
tendir a la plena recuperació dels costos dels serveis de l’aigua i aplicar
mesures eficients (cost-eficàcia)

La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya,
corresponent al segon cicle (2016-2021), està composada pel Pla de Gestió
del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (2016 – 2021) i el seu Programa
de Mesures.
El Programa de Mesures preveu l’aplicació de 443 mesures per al període
2016-2021, agrupades en cinc blocs diferents: millora de la qualitat física i
biològica del medi; gestió de la demanda i dels recursos hídrics; millora de la
qualitat de les aigües; mesures de prevenció i defensa contra les inundacions;
i mesures per a la recerca, innovació i desenvolupament.
La millora de la qualitat física i biològica del medi correspon a les mesures
destinades a aconseguir una millora de les nostres masses d’aigua, La
inversió prevista en aquest grup de mesures és de 100,9 M€ per al període
2016-2021. Destaquen dins d’aquest apartat els 66 milions d’euros per a la
reducció de la contaminació salina, els 8,7 milions per a la implantació de
cabals de manteniment i els prop de 18 milions d’euros en la rehabilitació de
les zones humides, entre d’altres.
Pel que fa a la gestió de la demanda i dels recursos hídrics, aquí s’integren
mesures destinades a la millora d’infraestructures i serveis d’abastament, a la
gestió de situacions de sequera, a la promoció d’actuacions de reutilització i la
millora de les xarxes de control. La inversió prevista en aquest grup de
mesures és de 367,4 M€ per als propers sis anys.
En relació amb la millora de la qualitat de l’aigua, en aquest apartat s’inclouen
les mesures que tenen per objectiu mantenir una bona qualitat fisicoquímica
de l’aigua, mitjançant els tractaments de sanejament i la gestió de la
contaminació difusa. La inversió prevista en aquest grup de mesures és de
438,5 M€.
Dins d’aquest apartat cal destacar la inversió de 226 milions d’euros per a
millores del sanejament en sistemes ja existents i que requereixen millores i
modernitzacions (ampliacions de les depuradores de Calafell, Vilafranca del
Penedès i Montcada, remodelacions de les depuradores de Palamós i millores
en la planta de Rubí, entre moltes altres) i 89 milions es destinaran a construir
nous sistemes de sanejament, podent així incrementar el percentatge de
població sanejada a Catalunya, que actualment és del 97%.
Un altre dels apartats són les mesures de prevenció i defensa contra les
inundacions, amb una inversió prevista de 66,6 M€ per al període 2016-2021.
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Finalment, el pla preveu 5,4 milions d’euros en el desenvolupament de la
recerca i innovació en la gestió de l’aigua i la preservació i millora del medi
aquàtic.
Increment de 9 punts en la qualitat
El nou pla de gestió també pretén assolir una millora considerable de l’estat de
les masses d’aigua catalanes. Actualment el 36% de les masses d’aigua es
troben en bon estat ecològic i la previsió per al 2021 és que la millora sigui de
nou punts (arribant al 45%). Tot i que aquesta mitjana pugui semblar baixa,
és molt similar a la de la resta de països de la Unió Europea.
Addicionalment a aquestes mesures complementàries, el Programa de
Mesures també conté les previsions d'actuació de les obres hidràuliques,
estructurals i de la gestió a desenvolupar per l'Agència Catalana de l'Aigua, i
les inversions en infraestructures, manteniment i reposició i el règim de
participació de la Generalitat i, si s'escau, de les entitats beneficiàries en el
finançament de cada actuació.
Les mesures d’innovació, recerca i desenvolupament es seleccionen atenent
al seu caràcter d’obtenció d’informació i coneixement al llarg del període
d’execució del Programa de Mesures. Es tracta d’un bloc de mesures que
s’identifiquen com a línies estratègiques candidates a poder ser cofinançades
a través de programes de recerca i consorcis o estratègies de cofinançament
amb finalitat de cooperació entre institucions, organismes públics i/o empreses
privades.
El Programa s’acompanya d’un Pla econòmic-financer i de l’estudi ambiental
estratègic corresponent.
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El Govern crea un programa per aconseguir una
finestreta única en matèria de control alimentari


D’aquesta manera, Catalunya convergeix amb l’estratègia de la
Unió Europea pel que fa l’organització dels serveis de control de
la cadena alimentària



El programa contribuirà
agroalimentari

a

millorar

l’eficàcia

del

sector

El Govern ha aprovat avui la creació del Programa d’avaluació i modernització
del control oficial de la cadena alimentària a Catalunya, que haurà d’avaluar el
sistema actual de control de la cadena alimentària, identificar els punts de
millora i concretar el disseny de nous instruments de gestió per optimitzar-los.
D’aquesta manera es vol aconseguir una estructura integrada dels serveis que
desenvolupen aquestes tasques, que haurà de contemplar tots els àmbits
previstos en el reglament europeu per garantir la seguretat i la qualitat dels
aliments.
Actualment, a Catalunya, les tasques de control oficial agroalimentari són
desenvolupades per diferents unitats administratives de diversos
departaments de la Generalitat i de les administracions locals. Són de
rellevància especial, quantitativament i qualitativa, les desenvolupades pels
departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i de Salut.
Així, les funcions, conclusions, propostes i recomanacions sorgides en el marc
del Programa seran desenvolupades amb col·laboració i consens entre les
diferents administracions que intervenen en el control oficial de la cadena
alimentària.
Amb aquesta iniciativa, Catalunya s’apropa a l’estratègia de la Unió Europea
pel que fa l’organització dels serveis de control de la cadena alimentària
apostant per un sistema de control harmonitzat, per sistemes de coordinació
eficaços entre les diverses unitats que fan tasques de control i per sistemes de
cooperació entre les diverses autoritats competents d’un mateix Estat
membre.
Cap dubte sobre la seguretat i la qualitat dels aliments
El sector agrícola i ramader, juntament amb la indústria de transformació
d’aliments, el seu comerç i la restauració col·lectiva, representen una part molt
important del PIB de Catalunya. La transformació d’aliments i begudes és el
primer sector industrial quant a vendes netes. Igualment important és el sector
agroalimentari com a generador de llocs de treball. El sector agroalimentari és
també un important sector exportador, i se situa en tercer lloc només per sota
de la indústria química i l’automobilística.
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Per poder seguir creixent, és imprescindible garantir que els aliments produïts,
subministrats i comercialitzats a Catalunya comptin amb la confiança dels
consumidors i dels mercats, tant nacionals com internacionals, sense que es
generi cap dubte sobre la seva seguretat i la seva qualitat.
Un bon sistema de control oficial, que continuï garantint un alt nivell de
seguretat i qualitat alimentàries, forma part de les estructures per fer
competitiu el sector agroalimentari, estratègic per al nostre país. D’aquí, la
importància d’aquest nou programa per seguir avançant en la protecció de la
salut dels consumidors, la prevenció de la transmissió de malalties, en
proporcionar informació segura, evitar els fraus i millorar la independència dels
controls oficials, la innovació i la transparència de cara a la ciutadania.
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El Govern aprova els esdeveniments i les personalitats
objecte de commemoració per la Generalitat de
Catalunya l'any 2017


Entre d’altres, se celebraran els 50 anys del Festival de Cinema
de Sitges, els 200 anys de la Festa Major de Gràcia o els 125
anys del naixement de l’escriptora Aurora Bertrana



També s’homenatjaran les figures d’Enric Prat de la Riba i Josep
Puig i Cadafalch, presidents de la Mancomunitat de Catalunya



L’objectiu del Govern és divulgar aquests esdeveniments i
personalitats i projectar-los internacionalment

El Govern ha aprovat els esdeveniments i les personalitats que seran objecte
de commemoració per part de la Generalitat de Catalunya l’any 2017 amb
l’objectiu de recuperar-los, divulgar-los i projectar-los internacionalment. La
proposta l’ha elaborat la Comissió de Commemoracions, l’òrgan col·legiat que
impulsa i coordina la política commemorativa del Govern, i que està presidit
per la consellera de la Presidència.
L’any 2017, la Generalitat de Catalunya aprovarà els esdeveniments i les
personalitats següents:
200 anys de la Festa Major de Gràcia
La primera referència documentada de la festa es troba el 1817, quan es
registra un aplec que es feia a Can Trilla en honor de la Mare de Déu d’Agost.
A les darreries del segle XIX, la Festa Major de l’antiga vila de Gràcia ja era
considerada la més important de les que se celebraven al pla de Barcelona,
consideració que va mantenir després de la seva integració al cap i casal l’any
1897.
200 anys del naixement de Josep Maria Ventura i Casas, Pep Ventura,
músic
Pep Ventura (Alcalá la Real, Jaén, 2 de febrer de 1817 - Figueres, 24 de març
de 1875), va ser el gran responsable de la modernització i popularització de la
sardana. Durant el segle XIX va modificar l’estructura de la sardana i va
introduir la tenora al conjunt instrumental.
150 anys del naixement de Prudenci Bertrana i Compte, escriptor
modernista
Prudenci Bertrana (Tordera, 19 de gener de 1867 – Barcelona, 21 de
novembre de 1941) va ser un escriptor modernista, reconegut especialment
per la novel·la Josafat.
125 anys del naixement d’Aurora Bertrana i Salazar, escriptora
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Filla de Prudenci Bertrana, Aurora Bertrana (Girona, 29 d'octubre de 1892 –
Berga, 3 de setembre de 1974), va ser una escriptora coneguda principalment
pels seus relats exòtics, fruit dels seus viatges a indrets com Tahití o el
Marroc. També va ser violoncel·lista i creadora de la primera banda de jazz
íntegrament femenina.
150 anys del naixement i 100 anys de la presidència de la Mancomunitat
de Josep Puig i Cadafalch
Josep Puig i Cadafalch (Mataró, 17 d'octubre de 1867 - Barcelona, 23 de
desembre de 1956) és una de les personalitats catalanes més destacades,
tant des del seu vessant artístic com a arquitecte modernista, com des del
punt de vista polític com a President de la Mancomunitat de Catalunya (19171924), entre altres càrrecs de rellevància.
150 anys del naixement de Jaume Carner i Romeu, advocat i polític
Jaume Carner (el Vendrell, 22 de febrer de 1867 — Barcelona, 27 de
setembre 1934) Va participar activament en la creació de Solidaritat
Catalana, amb la qual va ser escollit diputat pel Vendrell. El 15 de desembre
de 1931 va ser nomenat ministre de Finances del segon govern de Manuel
Azaña, càrrec des del qual va introduir el primer impost progressiu sobre la
renda personal. Se'l considera el precursor de l'establiment de l'actual impost
sobre la renda.
100 anys de la mort d’Enric Prat de la Riba i Sarrà, advocat i periodista
Enric Prat de la Riba (Castellterçol, 29 de novembre de 1870 - 1 d'agost de
1917) va ser impulsor i primer president de la Mancomunitat de Catalunya
(1914-1917). Fundador de l’Institut d’Estudis Catalans, la seva obra cabdal és
La nacionalitat catalana.
100 anys dels naixement de Josep Palau i Fabre, poeta i crític d’art
Josep Palau i Fabre (Barcelona, 21 d'abril de 1917 – 23 de febrer de 2008) va
ser un poeta, narrador, assagista i dramaturg barceloní. En la seva faceta de
crític d’art, és considerat un dels màxims experts internacionals sobre l’obra i
la personalitat de Picasso.
125 anys de les Bases de Manresa
Les Bases per a la Constitució Regional Catalana, conegudes com a Bases de
Manresa, són un document clau en la construcció del catalanisme polític. Es
van presentar en l’Assemblea de delegats de la Unió Catalanista reunits a
Manresa els dies 25 i 27 de març de 1892.
50 anys de la mort d’Olga Nikolàievna Saharova, Olga Sacharoff, pintora
avantguardista
Olga Sacharoff (Tiflis, 1889 – Barcelona, 1967) va formar part del grup
d’artistes que entre el 1915 i el 1917 es van establir a Catalunya fugint de la
Primera Guerra Mundial, juntament amb Francis Picabia, Robert i Sonia
Delaunay, Marie Laurencin o Albert Gleizes.
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50 anys de la mort de Maria Àngels Garriga i Martín, mestra i escriptora
de llibres per a infants
Àngels Garriga (Sant Vicenç de Calders, 1898 – Barcelona, 1967) forma part
de la generació de mestres creadora del model de l'Escola Catalana, amb
altres docents com Manuel Ainaud, Josep Estalella, Angeleta Ferrer,
Alexandre Galí, Eladi Homs, Artur Martorell, Rosa Sensat o Pau Vila.
50 anys del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
(Sitges)
Nascut l'any 1967 amb el nom de Setmana Internacional de Cinema Fantàstic
i de Terror de Sitges, va ser el primer festival del món dedicat al cinema
fantàstic. Des d’aleshores, s'ha celebrat ininterrompudament cada any.
Com a criteris de la política commemorativa del Govern destaquen posar en
relleu, recuperar i divulgar la memòria d’esdeveniments i personalitats
històriques, artístiques, científiques o culturals, que han deixat empremta en el
patrimoni col·lectiu dels catalans, que tenen un caràcter nacional i que
compleixin cinquantenaris, centenars o aniversaris d’ordre superior.
També es fa atenció especial a aquells esdeveniments i personalitats que
tinguin caràcter institucional i tenir en consideració els fets i activitats destinats
a reconèixer el protagonisme femení i les aportacions de les dones al
patrimoni cultural i històric de Catalunya.
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El Govern acorda l'adquisició de vehicles de baixes
emissions i altres aspectes per a la millora ambiental
de les flotes de vehicles


S’hauran de prioritzar en primer terme els elèctrics i, en segon,
depenent del tipus de recorregut, els híbrids o de gas (bifuel de
gasolina)



L’objectiu és doblar el percentatge de matriculacions de vehicles
de baixes emissions per part de l’Administració Catalana
respecte al percentatge global de Catalunya, que es troba al
voltant del 3%

El Govern ha acordat instar les administracions públiques a adquirir vehicles
nets. Es tracta d’una mesura per ambientalitzar les flotes a través de la
compra pública verda i contribuir a la millora de la qualitat de l’aire. L’objectiu
de l’Acord del Govern és que s’incrementi el nombre de vehicles de baixes
emissions i per això és necessari un canvi tant en la gestió de les flotes com
en el protocol de decisió en l’adquisició de vehicles. D’aquesta manera, les
administracions, quan hagin de comprar vehicles, de les categories M1
(turismes) i N1 (furgonetes petites), hauran de ser en primer terme elèctrics, i,
en segon terme, atenent principalment al tipus de recorregut, vehicles híbrids
o de gas (bifuel de gasolina).
Només s’establiran exempcions en els següents casos: que els vehicles a
adquirir es destinin a recorreguts majorment interurbans o recorreguts fora de
les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric (ZPE), tipologies de
vehicles especials, necessitats àmplies d’autonomia, no disponibilitat de punts
de recàrrega, entre d’altres.
Justificació en cas que es compri un vehicle convencional
En cas que els responsables de flota o l’òrgan de contractació competent, per
motius tècnics o pressupostaris, considerin que no s’han d’aplicar les prioritats
indicades, han d’emetre un informe justificatiu d’excepció. Amb això es pretén
que la primera opció de compra que tot responsable de l’administració
catalana es plantegi sigui la d’un vehicle de baixes emissions, i que en cas
que acabi optant per un vehicle convencional, hagi de donar una justificació.
Es vol aconseguir un canvi en el plantejament de les compres de vehicles de
la Generalitat per tal de contribuir a la millora de la qualitat de l’aire que
respirem.
En les licitacions per a l’adquisició de vehicles i en les licitacions de contractes
de serveis l’execució dels quals requereixi l’ús de vehicles, els òrgans de
contractació han d’aplicar la darrera versió de la Guia per a la compra verda
de vehicles.
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Els vehicles elèctrics, híbrids i de gas són vehicles amb un menor impacte
ambiental en el seu ús. En primer lloc tenen menors emissions de partícules i
òxids de nitrogen que els vehicles dièsel, i alts nivells d’aquests contaminants
són perjudicials per la salut. A més, es tracta de vehicles de menors emissions
de CO2 i permeten una major integració de les energies renovables en el
transport. Així, també s’està donant resposta a la rellevant problemàtica del
canvi climàtic i a compromisos presos arrel de la conferència de les Parts de
París, la COP 21.
Millora ambiental de les flotes
L’acord d’avui també insta als responsables de la gestió de les flotes de
vehicles de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector
públic
a donar de baixa els vehicles de gasoil Euro 3 o inferior, abans de finals de
l’any 2018, tramitar el seu desballestament en un centre autoritzat i obtenir el
corresponent certificat de destrucció. Aquest punt suposarà una millora
substancial de la flota de la Generalitat atès que deixaran de circular vehicles
força contaminants. Finalment, insta a realitzar una diagnosi ambiental de la
seva flota de vehicles i a analitzar el compliment dels criteris de flota amb
menor impacte recollits en el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a
les flotes.
El Govern de Catalunya fa anys que treballa per millorar la qualitat de l’aire en
tot el seu territori però cal seguir intensificant tant les accions a aplicar en cas
de declaració d'episodis de contaminació com implementar les mesures
estructurals per disminuir les concentracions actuals d’NOx i de PM10. Amb
aquests objectius, el Govern va aprovar el setembre de 2014 el Pla d’actuació
per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de
l’ambient que es va desenvolupant segons els acords presos en les reunions
de la Taula de la Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona. Aquest pla
abasta els àmbits claus en contaminació atmosfèrica i estableix mecanismes
d’actuació, d’acord amb les orientacions del programa europeu Aire net per
Europa. Estableix moltes mesures en l’àmbit de la mobilitat i, entre elles, la
compra pública verda de vehicles, desenvolupada en aquest acord d’avui.
La contractació pública representa aproximadament el 14% del PIB europeu,
per tant, les administracions públiques amb la seva opció de compra tenen
potencial per incidir en el mercat de productes i serveis. D’aquesta manera,
introduint criteris ambientals en la contractació pública de la Generalitat, a més
d’estar donant exemple a la ciutadania, estem promovent el mercat de
productes i serveis més sostenibles.
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