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El Govern aprova un decret per defensar els conreus 
de plagues com ara la del cargol poma de manera més 
àgil i ràpida 
 

 L’objectiu del decret és evitar la introducció i propagació a 
Catalunya d’organismes perillosos per als productes vegetals 

 

 Actualment hi ha un increment de circulació de material vegetal 
entre països que fa més fàcil l’entrada d’organismes nocius 

 
El Govern ha aprovat el Decret sobre mesures per evitar la introducció i 
propagació a Catalunya de plagues especialment perilloses per als vegetals i 
productes vegetals. Els organismes nocius que es consideren en el text 
normatiu són els establerts a nivell europeu i els que puguin introduir-se a 
Catalunya i provocar perjudicis ambientals o econòmics importants, com el 
cargol poma. 

Actualment hi ha un increment de circulació de material vegetal entre països 
que fa més fàcil l’entrada d’organismes nocius. Per això és necessari disposar 
d’un marc que permeti donar una resposta més ràpida a la necessitat 
d’adopció de mesures obligatòries de lluita. Així, la norma preveu adaptar 
l’actual normativa catalana (Decret 6/1985) a la normativa europea 
(2000/29/CE) i estatal (43/2002), i homogeneïtzar les nombroses normatives 
posteriors sobre la matèria.  
 
Segons el Decret, el director general competent en la matèria podrà adoptar 
mesures cautelars de lluita d’un organisme nociu mitjançant una resolució. En 
els casos de les empreses proveïdores de material vegetal la resolució serà 
dictada pel director general dels serveis territorials competents del 
departament.   
 
Cal que el director general ho notifiqui a l’Estat, i aquest directament a la 
Comissió i a la resta d’Estats. Aquest punt representa un canvi ja que fins ara 
la declaració s’havia de fer per decret del Govern a proposta del conseller 
competent en la matèria. 
 
A més, la modificació de la normativa permetrà donar resposta a la necessitat 
de declarar d’utilitat pública la lluita contra el foc bacterià. La normativa actual 
és poc flexible i no permet realitzar mesures eficients per combatre’l. 
 
Obligacions dels particulars 
 

Es calcula que la població afectada pel Decret és aproximadament de 56.996 
unitats, entre titulars d’explotacions agràries (55.096), empreses de jardineria 
(500) i titulars de vivers (1.400). D’acord amb el Decret, les persones físiques 
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o jurídiques, públiques o privades, titulars o responsables, d’espais agraris i 
forestals o d’àrees verdes no agràries, d’empreses proveïdores de material 
vegetal i els professionals del sector de la jardineria hauran de realitzar les 
actuacions següents: 

 

 Vigilar i mantenir el correcte estat fitosanitari dels cultius, plantacions i 
collites, vegetals, productes vegetals, masses forestals i àrees verdes 
no agràries de les quals són titulars o que estan sota la seva 
responsabilitat, així com dels materials connexos objecte de comerç 
que puguin facilitar la propagació dels organismes nocius especialment 
perillosos per als vegetals; 

 Facilitar tota classe d’informació sobre l’estat fitosanitari de les 
plantacions, vegetals i productes vegetals, quan sigui requerida pel 
departament competent en matèria de sanitat vegetal; 

 Notificar al departament competent en la matèria, per qualsevol mitjà 
admissible en dret que permeti una comunicació al més immediata 
possible, tota aparició atípica o símptomes d’organismes nocius 
especialment perillosos per als vegetals; i 

 Aplicar les mesures obligatòries que s’estableixin per part del 
departament competent en sanitat vegetal, que preveu el Decret. 

 
També es podrà qualificar d’utilitat pública la lluita contra els organismes 
nocius especialment perillosos per als vegetals, en especial en els supòsits en 
què la lluita pugui tenir repercussions importants en l’àmbit de Catalunya per 
raó de la seva intensitat, extensió i tècniques requerides, el ritme d’extensió de 
la seva propagació, o ateses les greus pèrdues econòmiques i danys 
mediambientals que puguin provocar.  
 
Finalment, el Decret defineix el conreu abandonat i obliga als titulars a 
arrencar i destruir els cultius, plantacions i collites abandonades. En aquest 
sentit, actualment a Catalunya ja hi ha normes que obliguen a la destrucció i 
arrencada de conreus abandonats en plantacions de vinya, cítrics i fruiters. 
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El Govern aprova el reglament de funcionament de les 
comissions de Trànsit i Seguretat Viària per millorar la 
col·laboració amb tots els agents implicats  
 

 Amb el decret aprovat avui, es sistematitza en un sol text normatiu 
la regulació de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i 
de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat 
Viària 

 

 També es modifica la composició i el funcionament de la Comissió 
Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària per 
augmentar la participació dels organismes públics amb 
competències sobre la matèria  

 

El Govern ha aprovat el decret pel qual s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, l’òrgan 
consultiu i de participació superior a Catalunya en aquesta matèria. En el text 
també es determina la composició, les funcions i el funcionament de la 
Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària, l’ens de 
coordinació interdepartamental de l’Administració de la Generalitat en aquest 
àmbit. 
 
Amb aquest decret, es sistematitza en un sol text normatiu la regulació de la 
Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i de la Comissió 
Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària, alhora que es pretén 
dotar la Comissió Catalana d’uns mecanismes àgils i eficaços que li permetin 
col·laborar amb tots els agents públics i privats amb competències en matèria 
de seguretat viària. 
 
Igualment, mitjançant aquesta disposició es modifica la composició i el 
funcionament de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la 
Seguretat Viària per tal d’augmentar la participació en aquesta Comissió de 
tots aquells organismes públics que tenen competències en matèria de 
seguretat viària. 
 
Les funcions de la Comissió Catalana són: 
 
a) Actuar com a òrgan de participació i consultiu de l'Administració de la 
Generalitat en matèria de trànsit, circulació i seguretat viària, i com a fòrum 
permanent d'anàlisi, reflexió, debat i participació, on tenen cabuda les entitats 
públiques i privades relacionades directament o indirectament amb la 
seguretat viària i la gestió del trànsit. 
 
b) Analitzar, estudiar i avaluar la situació de la seguretat viària a Catalunya a 
partir dels resultats de l’accidentalitat i els estudis sobre aquest àmbit que el 
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departament competent en matèria de seguretat viària elabori, i emetre un 
informe anual sobre la seva evolució, i altres informes que consideri 
convenients. En l’elaboració d’aquests estudis i informes es tindran en 
consideració variables de gènere. 
 
c) Promoure i proposar mesures generals i iniciatives de millora de la situació 
de la seguretat viària a Catalunya, i presentar-les, si escau, als organismes 
competents. 
 
d) Conèixer i impulsar iniciatives adreçades a la millora dels serveis de les 
diverses administracions europees, de l’Estat, de la Generalitat i de les 
administracions locals relacionats amb la seguretat viària a Catalunya. 
 
e) Acordar la constitució de grups de treball, i fixar-ne l’àmbit i els criteris 
d’actuació sens perjudici que la persona titular de la presidència de la 
Comissió, per raons d’urgència, pugui acordar-ne la constitució, informanr-ne 
oportunament al Ple de la Comissió per a la seva ratificació. 
 
f) Emetre informe sobre el Pla de seguretat viària, fer el seguiment del 
desenvolupament d'aquest, valorar-ne el resultat final i elevar les seves 
conclusions a la persona titular del departament competent en matèria de 
seguretat viària. 
 
g) Emetre informe sobre el programa d'activitats i el Pla d’Actuació del Servei 
Català de Trànsit i supervisar el desenvolupament de l'activitat del Servei. 
 
h) Establir les fórmules de col·laboració amb el Consell Superior de Trànsit, 
Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible. 
 
i) Establir les directrius generals d'actuació de la Comissió. 
 
j) Aprovar les normes de funcionament i de règim interior de la Comissió. 
 
k) Col·laborar amb institucions de la societat civil catalana per promoure línies 
de recerca i treball en les seves respectives especialitats amb rigor i eficiència. 
 
l) La resta de funcions que li assigni la normativa vigent. 
 
Les funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la 
Seguretat Viària són: 
 
a) Fer el seguiment del desenvolupament del Pla català de seguretat viària. 
 
b) Fer el seguiment de l’evolució del sistema de trànsit de Catalunya i de 
l’accidentalitat que es produeix en les vies urbanes i interurbanes. Així mateix, 
en aquest seguiment es tindran en consideració variables de gènere. 
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c) Fer propostes per a la millora de la seguretat viària. 
 
d) Proposar les persones membres per formar part d’aquells grups de treball 
que es constitueixin, així com contribuir al seu funcionament amb l’objectiu de 
millorar la seguretat viària de la ciutadania de Catalunya. 
 
e) Preparar les sessions i els temes relacionats amb la seguretat viària i que 
posteriorment s’hauran de debatre en la Comissió Catalana de Trànsit i 
Seguretat Viària. 
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El Govern encarrega als serveis jurídics l’estudi de les vies 
d’impugnació del reial decret llei que repercuteix en la tarifa 
del gas la indemnització del projecte Castor 
 

 L’Executiu català és contrari a que els ciutadans i les empreses 
hagin d’assumir el cost de la mala gestió d’aquest projecte 
 

 El Govern demana a l’Executiu central que faci públics tots els 
estudis relacionats amb el projecte Castor i no descarta traslladar 
els fets a la Comissió Europea per tal que es pronunciï sobre si la 
solució adoptada s'ajusta al dret comunitari 

 
El Govern ha acordat encarregar als serveis jurídics de la Generalitat l’estudi 
de les vies d’impugnació del Reial decret llei 13/2014, de 3 d’octubre, del 
Govern espanyol pel qual ha acordat repercutir en la tarifa del gas els 1.350 
milions d’indemnització a l’empresa ACS per la suspensió del projecte Castor. 
 
El Govern impulsarà totes les mesures jurídiques en defensa dels interessos 
dels consumidors i dels diferents sectors econòmics de Catalunya contra 
aquest Reial decret llei i declara l’oposició a que els costos relacionats amb 
l’extinció de la concessió siguin imputables als usuaris o als pressupostos 
públics, atès que no entrarà en servei per mancances atribuïbles 
exclusivament al projecte i la seva execució. 
 
D’aquesta manera, el Govern demanarà que el Govern central faci públics tots 
els estudis i informes que hagin encarregat o recopilat sobre la fallida del 
projecte, sobre  els episodis sísmics que van tenir lloc a les Terres de l'Ebre 
des de l’inici dels treballs relatius al projecte d’emmagatzemament, i aquells 
que determinen els costos econòmics totals de l’operació.  
 
Així mateix, el Govern traslladarà els fets a les instàncies pertinents de la 
Comissió Europea per tal que es pronunciï sobre si la solució adoptada 
s'ajusta al dret comunitari. 
 
El Govern ha acordat avaluar l'impacte que les previsions adoptades a través 
d’aquest Reial decret tindran sobre les famílies i les empreses i estudiar la 
viabilitat que reclamin danys i perjudicis.  
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Distincions 
 

El Govern atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya a 
Jordi Savall 

 Jordi Savall ha destacat per la seva trajectòria musical i per la 
seva contribució de primer ordre a la cultura i a la civilitat 
 

 Les seves activitats com a concertista, director, pedagog, 
investigador i creador de nous projectes, tant musicals com 
culturals, el situen entre els principals artífexs internacionals de la 
revaloració de la música històrica 

 

El Govern ha acordat atorgar la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya a 
Jordi Savall per la seva destacada trajectòria musical i la seva contribució de 
primer ordre a la cultura i a la civilitat.  
 
Amb la concessió de la màxima distinció honorífica de la Generalitat a Jordi 
Savall, el Govern vol honorar un dels referents de la música catalana i de la 
projecció al món de la cultura del país, un artista que ha excel·lit en la 
recuperació de les músiques medievals, renaixentistes i barroques i les ha fet 
contemporànies.  
 
La Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya és la màxima distinció 
honorífica que atorga l’Executiu per reconèixer les persones i col·lectius que 
amb la seva aportació hagin prestat serveis rellevants, destacats, eminents o 
extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o 
científic. 
 

Jordi Savall i Bernadet (Igualada, 1941) 

Jordi Savall va estudiar violoncel al Conservatori Superior de Música de 
Barcelona. El 1965 va iniciar de forma autodidacta l’estudi de la viola de 
gamba i de la música antiga en el grup Ars Musicae. Traslladat a Suïssa el 
1968, va esdevenir deixeble del belga Wieland Kuijken i del suís August 
Wenzinger, al qual va succeir a Basilea (1974) en la direcció de l’Schola 
Cantorum Basiliensis. Va fundar, el mateix any, el grup Hespèrion XX –ara 
Hespèrion XXI- amb la seva esposa, la desapareguda soprano Montserrat 
Figueras, i altres músics de diversos països.  

El 1987 va crear la Capella Reial de Catalunya, formació especialitzada en la 
interpretació de música religiosa, i el 1989, l’orquestra barroca i clàssica Le 
Concert des Nations, amb repertoris que van de l’edat mitjana al segle XIX. 
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Ha actuat arreu del món, ha dirigit formacions de prestigi i la seva discografia 
supera el centenar d’enregistraments. El 1997 va impulsar el Centre 
Internacional de Música Antiga i un any després la seva pròpia discogràfica, el 
segell Alia Vox. 

La trajectòria de Savall aporta passió per la música, espiritualitat, recuperació 
de la tradició, contemporaneïtat, excel·lència i serenor. Aquestes fites també 
són presents a les bandes sonores que ha compost per a diversos films, entre 
els quals destaca Tots els matins del món, d’Alain Corneau (1991), 

guardonada amb un premi Cèsar. 

Altres distincions que ha obtingut són les de l’Acadèmia Charles Cros (1989), 
la Creu de Sant Jordi (1990), el Diapasó d’Or (1991), la Medalla d’Or al Mèrit 
en les Belles Arts del Ministeri de Cultura (1998), el Premi d’Honor Jaume I 
(2000), la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya (2003), el Premi Artista 
per la Pau de la Unesco (2008, compartit amb Montserrat Figueras), el Premi 
Nacional de Cultura (2009) i el Premi Internacional de la Música per la Pau del 
Govern de la Baixa Saxònia (2010).  

L’any 2011 va ingressar com a membre d’honor a l’Acadèmia del Cinema 
Català i va obtenir el premi Grammy al millor treball de petita orquestra pel 
llibre-disc Dinastia Borja. Església i poder al Renaixement, i també el premi de 
l’Acadèmia de les Arts i les Ciències de la Música espanyola per The Celtic 
Viol II. El 2012 va rebre el premi danès Léonie Sonning, considerat el Nobel 
de la música, i el 2013, la insígnia de Cavaller de la Legió d’Honor de la 
República Francesa. 

Les seves actuacions fan que la música esdevingui un actiu per a la pau al 
món i l’entesa entre les cultures, a voltes enfrontades. Per això, entre els 
artistes convidats de les seves formacions hi ha músics àrabs, israelians, 
turcs, grecs, armenis, afganesos, mexicans i nord-americans, entre d’altres. 
En aquest sentit, l’any 2008 va ser nomenat ambaixador de la Unió Europea 
pel diàleg intercultural i, juntament amb Montserrat Figueras, investit artista 
per la pau dins del programa “Ambaixadors de bona voluntat” de la Unesco.  

Les activitats de Jordi Savall com a concertista, director, pedagog, 
investigador i creador de nous projectes, tant musicals com culturals, el situen 
entre els principals artífexs internacionals de la revaloració de la música 
històrica. 
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Altres acords del Govern 
 

El Govern aprova el decret de regulació de les distincions atorgades per 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui el decret de regulació de les distincions atorgades 
per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Aquestes distincions 
aniran adreçades a reconèixer especials mereixements, circumstàncies 
singulars o serveis prestats d’aquelles persones que, de manera individual o 
col·lectiva, han col·laborat amb l’ISPC en les funcions de formació, estudi i 
recerca en l’àmbit de la seguretat o s’han distingit de manera destacada en 
aquests àmbits. 
 
Les distincions, que podran ser individuals o col·lectives, tindran un caràcter 
honorífic sense cap tipus de dret econòmic i es concediran anualment. Així 
mateix, aquests reconeixements també podran ser revocats en cas que es 
produeixin fets que posin de manifest una conducta o actuació que comporti 
indignitat o demèrit de la persona o entitat guardonada. 
 
Per tal de valorar a qui s’atorguen les distincions, es reunirà la Comissió de 
Valoració presidida per la direcció de l’ISPC i integrada per representants dels 
diferents òrgans i àrees de l’Institut. 
 
El Govern ratifica la reducció del capital social de la Societat Catalana de 
Petrolis (PETROCAT) 
 
El Consell Executiu ha ratificat l’acord adoptat per la Junta General 
Extraordinària i Universal d’Accionistes de la Societat Catalana de Petrolis, SA 
(PETROCAT), de reducció del capital social de la companyia, per tal de 
restablir el seu equilibri patrimonial. Amb aquest acord, el Govern facilita la 
reestructuració de l’accionariat del capital social de l’empresa, on la 
Generalitat, per mitjà de l’ICAEN, manté la seva continuïtat conservant el 10% 
de les accions. 
 
Un cop realitzada aquesta reestructuració i atenent l’acord adoptat per la 
Junta General Extraordinària i Universal d’Accionistes de PETROCAT, 26 de 
març de 2014, la Generalitat, a través de l’ICAEN, i Repsol, després d’adquirir 
la participació de CEPSA, passen a ser els representants de la titularitat 
accionarial de la companyia. 
 
El Govern impulsa l’esport federat a Catalunya  

El Govern ha aprovat atorgar, a través del Consell Català de l’Esport, una 
subvenció de 806.000 euros a la Unió de Federacions Esportives de 
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Catalunya (UFEC) amb la finalitat de finançar les activitats dutes a terme per 
aquesta entitat esportiva durant l’any 2014. 

Amb aquest ajut es vol potenciar les federacions esportives, divulgar l’esport 
català en els mitjans de comunicació i promoure internacionalment l’esport 
català. 

Des de la seva constitució, l’any 1985, la UFEC i la Generalitat han col·laborat 
per impulsar diferents programes esportius, seguint els principis de 
coordinació i col·laboració entre el Govern i les entitats esportives que preveu 
la Llei de l’esport. 

 
 


