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El Govern inicia el procés per regular l’economia 
col·laborativa per garantir el respecte a la lliure 
competència i els drets dels consumidors 
 

 La proposta abordarà el tractament fiscal de les activitats de 
l’economia col·laborativa, els mecanismes per a garantir el 
control de la qualitat de l’oferta, la protecció dels usuaris i 
consumidors o la prevenció de la competència deslleial 
 

 Es pretén evitar la precarietat laboral encoberta, el frau fiscal, 
l’economia submergida o d’afectació sobre la salut, el descans o 
la convivència en les zones on es duen a terme 

 
El Consell Executiu ha iniciat el procés per regular l’economia col·laborativa 
a Catalunya. En aquest primer pas, que dóna compliment a la Resolució 
776/X del Parlament de Catalunya, el Govern ha establert els criteris que 
se seguiran en l’ordenació d’aquest sector i ha encarregat al Departament 
d’Empresa i Ocupació i al Departament de Territori i Sostenibilitat, a través 
de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat i de la Secretaria 
d’Infraestructures i Mobilitat respectivament, que elaborin una proposta de 
regulació d’aquesta activitat.  
 
El Govern vol garantir que aquestes noves pràctiques respecten la lliure 
competència i els drets dels consumidors, i pretén evitar que es produeixin 
situacions de precarietat laboral encoberta, frau fiscal, economia 
submergida o d’afectació sobre la salut, el descans o la convivència en les 
zones on es duen a terme. Per això, la proposta que ha encarregat el 
Consell Executiu haurà d’abordar aspectes com el tractament fiscal de les 
activitats de l’economia col·laborativa, els mecanismes per garantir el 
control de la qualitat de l’oferta, la protecció dels usuaris i consumidors o la 
prevenció de la competència deslleial amb els sectors econòmics ja 
implantats.  
 
Per elaborar aquesta proposta de regulació de l’economia col·laborativa es 
tindrà en compte el posicionament de les empreses del sector, dels sectors 
econòmics ja implantats i que es vegin afectats per aquestes activitats, dels 
agents econòmics i socials, de les entitats municipalistes i dels 
departaments de la Generalitat competents en la matèria. També 
s’analitzaran les experiències d’ordenació d’aquest model de prestació de 
serveis que s’han dut a terme en altres països. 
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El Govern aprova el Decret de règim temporal per al 
període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals 
per a la captura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids 

 

 La realització de concursos oficials de cant d’ocells fringíl·lids és una 
activitat tradicional a Catalunya que requereix l’adopció de mesures 
que la facin compatible amb la conservació d’aquestes espècies 
d’ocells 

 

 Les autoritzacions s’ajustaran a les quotes de captura anuals 
establertes per l’Estat a través de la Comissió Estatal per al Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat 
 

El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’estableix el règim temporal, per al 
període 2014-2018, de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i 
tinença d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’activitat 
tradicional de concursos de cant.  
 
La realització de concursos oficials de cant d’ocells fringíl·lids és una activitat 
tradicional a Catalunya que requereix l’adopció de mesures que la facin 
compatible amb la conservació d’aquestes espècies d’ocells. L’objectiu de 
Decret és permetre implantar la cria en captivitat com a solució alternativa 
satisfactòria de manera que, transcorregut el termini previst, l’activitat 
tradicional de concursos de cant s’haurà de nodrir exclusivament d’exemplars 
nascuts en captivitat. Així, l’activitat s’adaptarà a les condicions que la 
normativa exigeix i més concretament a la Directiva Aus 2009/147/CE. 
 
Les espècies d’ocells fringíl·lids que intervenen en aquests concursos oficials 
són el verdum (Carduelis chloris), la cadernera (Carduelis carduelis), el 
passerell comú (Carduelis cannabina) i el pinsà comú (Fringilia coelebs). La 
captura en viu d’aquests exemplars es pot dur a terme en tot el territori de 
Catalunya, excepte en els parcs i jardins públics urbans, espais naturals de 
protecció especial, a les reserves nacionals de caça, i a les zones de caça 
controlada. 
 
Les autoritzacions que regula el Decret es faran d’acord amb les Directrius 
tècniques per a l’adaptació de l’extracció de fringíl·lids del medi natural a 
l’article 9 de la Directiva Aus 2009/147/CE, elaborades per la Comissió Estatal 
per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, i que han estat objecte de seguiment 
i avaluació per la Comissió Europea. En tot cas, les autoritzacions s’ajustaran 
a les quotes de captura anuals que determini la Comissió Estatal per al 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat. 
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Antecedents 
 
La Comissió Europea ha assenyalat que l’activitat tradicional de cant que es 
realitza a Catalunya es podria assolir mitjançant la cria i reproducció en 
captivitat com a solució alternativa a la captura en viu al medi natural. De fet, 
les quatre espècies d’ocells fringíl·lids que intervenen en els concursos oficials 
de cant a Catalunya no estan incloses en la Llista d’espècies en règim de 
protecció especial, no estan catalogades com a espècies amenaçades i 
tampoc són protegides segons la normativa sectorial catalana. A més, els 
estudis científics constaten que a Catalunya les poblacions salvatges 
d’aquestes quatre espècies presenten un estat que permet l’extracció 
d’individus de la població salvatge en l’àmbit esmentat com a petites 
quantitats. 
 
La captura al medi natural quedarà prohibida definitivament a partir del 
2018 
 
La pràctica de la cria en captivitat amb resultats satisfactoris pot servir –un cop 
transcorregut el temps necessari per analitzar-ne la viabilitat– com a mètode 
alternatiu a la captura al medi natural, però requereix un termini transitori, que 
s’estima per part de la UE fins a l’any 2018, durant el qual cal autoritzar de 
forma excepcional la captura d’exemplars del medi natural.  
 
Amb aquest objectiu, la Generalitat va encarregar l’any 2012 un projecte 
científic a l'Institut Català d’Ornitologia, organisme científic independent, per tal 
que s’avalués l’adaptació a la captivitat així com la possible cria. En tal sentit, 
la fenologia de les espècies d’ocells objecte d’aquest Decret comporta que el 
projecte s’ha d’allargar durant un termini de 5 anys per poder obtenir resultats 
definitius de la població captiva d’ocells. 
 
La Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha comunicat a la 
Generalitat la quota nacional de captures de fringíl·lids per al període 2013-
2018, el qual serà objecte de revisió per tal de tenir en compte els resultats de 
les diferents experiències de cria en captivitat que s’estan duent a terme. 
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El Govern recorrerà al Tribunal Constitucional contra 
el decret que obliga a pagar la plaça escolar privada 
en castellà  
 

 L’Executiu considera que el decret del Ministeri d’Educació suposa 
una invasió i detriment de les competències de la Generalitat en 
matèria d’educació i llengua pròpia 
 

 En el requeriment s’al·lega que l’Estat no disposa de competències 
per establir aquest mecanisme i que suposarà una separació dels 
alumnes per raó de llengua, fet que és contrari al règim lingüístic de 
l’ensenyament a Catalunya 
 

 Després de la negativa del requeriment al govern central i del 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, aquest és el darrer 
pas per presentar el recurs de conflicte de competències davant el 
Tribunal Constitucional 

 
El Govern ha aprovat portar davant del Tribunal Constitucional el Decret 
591/2014, d’11 de juliol, que obliga a la Generalitat a pagar els costos 
d’escolarització privada per als alumnes que demanin escolarització en 
castellà.  
 
Aquestes despeses d’escolarització estan previstes en la disposició addicional 
38a de la LOMCE, que ja va ser objecte de recurs contra la llei per part de la 
Generalitat. Després de la negativa del requeriment al govern central i del 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, aquest és el darrer pas per 
presentar el recurs de conflicte de competències davant el Tribunal 
Constitucional.  
 
La Generalitat considera que el Decret del Ministeri d’Educació suposa una 
invasió i un detriment de les competències pròpies en matèria d’educació i de 
llengua. En el requeriment s’al·lega que l’Estat no disposa de competències 
per establir aquest mecanisme, alhora que aquest mecanisme suposarà una 
separació dels alumnes per raó de llengua, fet que és contrari al règim 
lingüístic de l’ensenyament a Catalunya com s’estableix a l’Estatut 
d’autonomia i a la Llei d’educació de Catalunya.  
 
El Decret -que regula els procediments relatius al reconeixement de la 
compensació de costos previstos a la disposició addicional 38a de la LOMCE- 
atribueix a l’Estat la facultat de substituir les comunitats autònomes quan 
aquestes no garanteixin l’ensenyament en castellà en una proporció raonable i 
disposa l’escolarització d’aquests alumnes en centres privats amb aquesta 
oferta, el cost de la qual anirà a càrrec de la Generalitat.  
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El Govern autoritza dues subhastes de tres edificis per 
un preu de sortida de 168 milions d’euros 
 

 L’operació s’emmarca en el Pla de racionalització i optimització 
d’espais per aconseguir una gestió més eficient dels immobles, 
estalviar costos i obtenir uns ingressos extraordinaris  
 

 En una subhasta s’ofereix l’immoble del Passeig de Gràcia, 19, de 
Barcelona per 88,9 milions d’euros i pel que fa a l’altre lot, està 
format per dos edificis situats al Passeig de Gràcia, 105, i al carrer 
de Sepúlveda, 148-150, per un import total de 79,3 milions d’euros 
 

El Govern ha autoritzat la Direcció General del Patrimoni a convocar dues 
subhastes públiques a l’alça, mitjançant el procediment de presentació 
d’ofertes en sobre tancat, de tres immobles, per un import total de 168 milions 
d’euros. 
 
En una subhasta s’oferirà l’immoble situat al Passeig de Gràcia, 19, de 
Barcelona, amb un preu de sortida de 88,9 milions d’euros. L’adjudicatari 
haurà de formalitzar un contracte d’arrendament a favor de la Generalitat de 
Catalunya per un període d’un a tres anys. L’altra subhasta pública comptarà 
amb un lot de dos edificis situats al Passeig de Gràcia, 105, i al carrer de 
Sepúlveda, 148-150, de Barcelona. El preu de sortida d’aquest lot és de 79,3 
milions d’euros i l’adjudicatari haurà de subscriure un contracte de lloguer a 
favor de la Generalitat per un període d’un a tres anys, per l’immoble del 
carrer de Sepúlveda i per un període màxim de 20 anys, pel del Passeig de 
Gràcia, 105. 
 
L’Executiu també ha donat el vistiplau a liquidar anticipadament els censos 
emfitèutics que graven aquests immobles, un cop s’hagin venut; o bé a 
redistribuir-los mitjançant la constitució o ampliació de censos sobre altres 
immobles propietat de l’Administració, o bé a través de la seva conversió en 
préstecs. 
 
Subhasta 1: 

Via Preu venda 1a subhasta Preu venda 2a subhasta 

 
Passeig Gràcia, 19 

 
88.984.291,10 euros 

 
71.187.432,88 euros 

 
Subhasta 2: 

Via Preu venda 1a subhasta Preu venda 2a subhasta 

 
Passeig Gràcia, 105 

 
51.940.526,00 euros 

 
41.552.420,80 euros 

 
Carrer Sepúlveda, 148-
150 

 
27.430.886,18 euros 

 
21.944.708,94 euros 

 
TOTAL: 

 
79.371.412,18 euros 

 
63.497.129,74 euros 
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Pla de racionalització del patrimoni 
 
L’operació s’emmarca en el Pla de racionalització i optimització d’espais que 
el Govern ha dissenyat per aconseguir una gestió més eficient dels immobles 
ocupats per serveis administratius, i que permet estalviar costos i obtenir uns 
ingressos extraordinaris que es destinaran a sanejar les finances de la 
Generalitat. 
 
Des d’un punt de vista financer, les operacions de venda d’edificis 
contribueixen a sanejar els comptes públics: mentre la totalitat de l’import 
ingressat es destina a reduir el dèficit públic, amb la redempció dels censos es 
contribueix a disminuir endeutament. Aquests tipus d’operacions permeten al 
Govern alliberar recursos immobilitzats en actius immobiliaris i dedicar-los a 
polítiques públiques més prioritàries en aquest moment.  
 
Des de l’any 2012, la Generalitat ja ha venut un total de 34 edificis, tots a la 
ciutat de Barcelona, per un import de 532,6 milions d’euros. Aquesta política 
de venda i posterior arrendament d’immobles ha suposat per a les arques de 
l’Administració un estalvi de 33,2 milions d’euros anuals en concepte de 
quotes de cens i despeses de manteniment.  
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El Govern aprova la revisió dels plans de Protecció 
Civil per allaus a Catalunya, ALLAUCAT, i 
d’emergències sísmiques a Catalunya, SISMICAT 
 

 La revisió del Pla ALLAUCAT incorpora les modificacions de tots 
aquells aspectes que han quedat obsolets per adequar-los al marc 
legal actual 
 

 Pel que fa al Pla SISMICAT, s’hi han introduït les diferències 
derivades dels sismes induïts i els naturals i les fases de 
notificació i prealerta 

 

El Consell Executiu ha aprovat la revisió de dos plans de Protecció Civil de la 
Generalitat: el Pla especial d’emergències per allaus a Catalunya, ALLAUCAT 
i el Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya, SISMICAT. La revisió 
del Pla ALLAUCAT incorpora les modificacions de tots aquells aspectes que 
han quedat obsolets per adequar-los al marc legal actual. Pel que fa a la 
revisió del Pla SISMICAT, incorpora les diferències derivades dels sismes 
induïts i els naturals i la introducció de les fases de notificació i prealerta.  
 
Pla ALLAUCAT 
 
El Pla especial ALLAUCAT, aprovat pel Govern l’abril de 2010, té 4 fases 
operatives: avís de prealerta (no suposa activació del Pla) i les tres fases 
d’activació: alerta, emergència-1 i emergència-2. En aquest sentit, s’han fet 
modificacions en l’operativitat del Pla pel que fa als supòsits de prealerta i 
d’activació en alerta i en emergència-1. 
 
Pel que fa a la prealerta, s’han ampliat els supòsits que donen lloc a l’inici 
d’aquesta fase, com ara que una allau tingui una afectació puntual sobre la 
xarxa viària o bé que deixi incomunicat un petit nucli de població i que es 
prevegi un ràpid restabliment de la circulació. 
 
Pel que fa a l’activació del pla en alerta, s’han incorporat dos situacions que 
abans es contemplaven com supòsits per a una emergència 1 i són: els talls 
de carreteres de curta durada o que deixin incomunicat un nucli de població, 
sempre que no es tracti de poblaments dispersos dins del terme municipal 
d’aquest municipi -que en la nova operativitat del Pla suposen una prealerta- i 
els talls de llarga durada de subministrament d’algun dels serveis bàsics. 
 
Finalment l’activació del Pla en emergència 1 es produirà quan hi hagi 
múltiples víctimes, ferits greus i/o un gran nombre de persones atrapades o 
incomunicades. També s’activarà el Pla en emergència 1 quan es produeixin 
destrosses importants en béns i infraestructures, o quan a causa de la 
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magnitud de l’accident sigui necessària la mobilització d’un nombre de mitjans 
i recursos superiors als habituals. 
 
Cal especificar que l’ALLAUCAT s’activaria en aquells accidents de muntanya 
que afectin a un gran nombre de persones i en què s’hagin de mobilitzar un 
nombre de recursos superiors als habituals, o bé calgui la seva coordinació 
per tal de garantir el dispositiu de recerca i rescat. No obstant, en cas de 
situacions de perill d’allaus o d’accidents que afectin persones que realitzin 
activitats d’oci o professionals d’alta muntanya hivernal, es consideren dins 
dels límits del risc inherent a la pràctica d’aquestes activitats, i queden fora de 
l’activació del Pla. 
 
Pla SISMICAT 
 
La revisió del Pla SISMICAT, aprovat pel Govern el maig de 2003, incorpora 
les diferències derivades dels sismes induïts i els naturals. La necessitat 
d’aquesta diferenciació es va fer palesa en l’activació del pla en alerta pels 
sismes induïts a causa de la injecció de gas en el magatzem geològic Castor a 
prop de la costa de les Terres de l’Ebre. A més, s’han introduït les fases de 
notificació i prealerta, per tal de donar resposta a les condicions sísmiques del 
nostre país que es caracteritza per tenir una activitat moderada i de baixes 
intensitats. 
 
En relació amb l’abast corporatiu del Pla especial SISMICAT, s’ha afegit una 
llista exhaustiva dels organismes que poden intervenir en cas de sisme en 
consonància directa amb la quantitat dels danys soferts per la població.  
 
També s’ha integrat la planificació municipal i els plans d’autoprotecció al 
marc legal i s’ha desenvolupat l’estructura i organització per donar resposta a 
les necessitats d’atenció psicosocial de la població i d’alberg i d’avaluació 
post-sísmica dels danys als edificis. Per a la realització d’aquest punt ha estat 
de gran utilitat l’anàlisi de les experiències viscudes en les emergències 
sísmiques ocorregudes a Europa en els últims temps: l’Aquila i Llorca. 
 
D’altra banda, els plans d’actuació municipal (PAM) són fonamentals per 
atendre l’emergència en primera instància i han d’estar perfectament 
engranats amb el Pla especial SISMICAT. Amb la revisió que s’aprova avui, 
s’estableixen les responsabilitats mínimes dels municipis vers la planificació 
de l’emergència sísmica per prevenir i minimitzar les conseqüències en el cas 
que hi hagi un sisme.  
 
A més, els municipis han de catalogar els elements vulnerables d’especial 
importància en zones d’intensitat major o igual a VII tenint en compte la 
Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant el risc sísmic. Els 
elements vulnerables són les construccions que donen un servei bàsic o que, 
en cas de ser destruïdes per un sisme, poden causar efectes catastròfics, com 
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ara hospitals, edificis de serveis bàsics, centrals nuclears, embassaments, 
grans superfícies comercials, etc. 
 
Els municipis també hauran d’informar dels elements vulnerables (centres o 
activitats) obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, amb l’objectiu de 
millorar el coneixement de la vulnerabilitat del territori. 
 
Entre els centres de coordinació de l’emergència definits dins del Pla 
SISMICAT s’ha incorporat la Unitat Mòbil Operativa de Protecció Civil 
UMOPC, que treballa com una prolongació del CECAT al territori afectat, 
obtenint la informació d’una manera més immediata i precisa, i que no existia 
quan es va aprovar el pla l’any 2003. 
 
Respecte a l’apartat relatiu a l’operativitat que explica els nivells o fases en les 
que es pot situar el Pla especial SISMICAT en proporció amb els danys 
registrats desprès del sisme, s’estableix el criteri d’intensitat (tenint en compte 
la densitat de població i la intensitat sísmica registrada). I en el criteri de dany 
o percepció es té en compte allò establert al protocol d’actuació per 
emergències amb múltiples víctimes elaborat per la Direcció General de 
Protecció Civil.  
.  



 

 

Acords de Govern. 14.10.2014  

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

 

11 

El Govern acorda accions per identificar els diversos 
factors de les polítiques públiques que determinen 
l’estat de salut de la població 
 

 La salut de les persones és determinada per una sèrie de factors 
com els biològics, i els estils de vida i el 80% d’aquests factors es 
troben fora del sistema sanitari 
 

 El Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) prioritza les 
actuacions per disminuir les desigualtats en salut 

 

 El Pla de salut 2011-2015 és el marc de referència de totes les 
polítiques per aconseguir més salut i millor qualitat de vida de la 
població 

 
El Govern ha acordat una sèrie d’actuacions per a la identificació, el 
seguiment i l’abordatge dels diversos factors de les polítiques públiques que 
determinen la salut de la població. A proposta del Departament de Salut, el 
Govern ha aprovat: 
 

1. Prendre coneixement de l’informe de l’Observatori sobre els efectes de 
la crisi econòmica en la salut de la població presentat el 9 d’octubre de 
2014, sota el títol “Determinants socials i econòmics de la salut, efectes 
de la crisi econòmica en la salut de la població de Catalunya”. 

 
2. Encomanar a l’Observatori sobre els efectes de la crisis econòmica en 

la salut de la població continuar la monitorització dels indicadors 
necessaris per poder conèixer l’evolució de la salut i dels seus 
determinants, posant una atenció important en la població més 
vulnerable. 
 

3. Impulsar l’acció interdepartamental i amb el món local, en el marc del 
Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) i desenvolupar 
eines, com el “test salut”, per a identificar i avaluar l’impacte en l’estat 
de la salut de la població de les polítiques públiques responsabilitat del 
Govern, i dissenyar estratègies  per a  l’abordatge dels determinants de 
salut. 

 
La prioritat és reduir les desigualtats en salut 
 
En la primera fase de desplegament del PINSAP s’han prioritzat les 
actuacions per disminuir les desigualtats en salut que tenen el seu origen 
principalment en els determinants de salut. La necessitat de conèixer l’impacte 
de la crisi econòmica sobre la salut de la població i especialment sobre les 
desigualtats en salut, va portar a la constitució de l’Observatori sobre els 
efectes de la crisi econòmica en la salut de la població en el marc de 
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l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. El primer informe d’aquest 
Observatori es va presentar el 9 d’octubre de 2014, sota el títol Determinants 
socials i econòmics de la salut, efectes de la crisis econòmica en la salut de la 
població de Catalunya (més informació a gencat.cat/salut). 
 
La salut de les persones és determinada per una sèrie de factors com els 
biològics, els estils de vida i els serveis d’atenció sanitària, però també les 
xarxes socials i comunitàries, les condicions de vida (l’educació, treball, 
l’habitatge...) i factors lligats al context general (socioeconòmic, cultural i 
d’entorn). Independentment del nivell d’ingressos dels països, la salut i la 
malaltia tenen una dimensió social que vincula la situació socioeconòmica a 
l’estat de salut. El 80% dels determinants de la salut es troben fora del sistema 
sanitari. De fet, els estudis assenyalen que els serveis sanitaris només 
contribueixen potencialment un 11% en la reducció de la mortalitat. 
 
Salut en totes les polítiques 
 
El Govern de la Generalitat ja va aprovar el 18 de febrer de 2014 el PINSAP, 
que recull les línies d’actuació transversals i interdisciplinàries per a 
l’abordatge dels problemes de salut a través de la coordinació de les accions 
que incideixen en la salut de la població i que són competència dels diversos 
departaments. En la primera fase de desplegament del PINSAP s’han 
prioritzat les actuacions per disminuir les desigualtats en salut que tenen el 
seu origen principalment en els determinants de la salut.  
 
L’elaboració i la implementació del PINSAP s’inclou al Pla de salut 2011-2105, 
el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut 
en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Aquest document estratègic articula 
la reforma del sistema sanitari català sobre tres eixos d’acció que donen 
resposta a les noves necessitats socials: l’abordatge de les malalties més 
comunes, l’atenció integral als pacients crònics i la modernització 
organitzativa. 
 

  

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.3a66812b806dcdabe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=8d93f4ce570dd310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&cod_noticia=275431&vgnextchannel=8d93f4ce570dd310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.3a66812b806dcdabe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=8d93f4ce570dd310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&cod_noticia=275431&vgnextchannel=8d93f4ce570dd310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.3a66812b806dcdabe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=8d93f4ce570dd310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&cod_noticia=275431&vgnextchannel=8d93f4ce570dd310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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Altres acords del Govern 

 
El Govern aprova la signatura d’un conveni amb l’Alguer per fer una 
enquesta sobre l’ús social del català en aquest territori 
 
El Govern ha aprovat la subscripció del conveni de col·laboració entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Municipi de 
l’Alguer per dur a terme una enquesta sobre l’ús social de la llengua catalana 
a l’Alguer. El conveni estableix els termes de cooperació metodològica, 
l’intercanvi d’informació i els acords tècnics i pressupostaris necessaris entre 
el Municipi de l’Alguer i el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per realitzar l’enquesta garantint al màxim la comparabilitat amb els 
resultats d’estudis anteriors al mateix territori.  
 
Ambdues parts es comprometen a intercanviar informació de manera ràpida i 
eficaç per tal de fer efectius els aspectes següents:  
 

 Acordar les grans línies del projecte tècnic de recerca. 

 Elaborar la versió definitiva del qüestionari 

 Impartir els cursos formatius a l’equip d’enquestadors. 

 Realitzar coordinadament el seguiment i la supervisió de les diferents 
fases de realització del treball de camp  

 Acordar el pla de tabulació dels resultats sintètics. 

 Difondre els resultats obtinguts, acordant les vies de difusió i 
comunicació dels resultats. 

 
Pel que fa als compromisos econòmics del projecte, el Municipi de l’Alguer 
assumeix amb els seus propis recursos ordinaris el suport logístic per a la 
realització de tasques de recollida de dades i del treball de camp. La Direcció 
General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, per la seva 
part, aporta 10.000 euros en concepte de despeses del treball de camp. 
 
El desenvolupament i l’execució del treball de camp de l’enquesta sobre usos 
lingüístics a l’Alguer es durà a terme dins del 2014. Aquest conveni és el 
primer pas per fer realitat la voluntat ja anunciada pel Departament de Cultura 
que l’Enquesta d’Usos Lingüístics passi a fer-se a tots els territoris de parla 
catalana per tal de disposar d’informació global de la situació del català.  
 
El Govern declara bé cultural d’interès nacional els jaciments dels Nerets 
i Suterranya, a Tremp 
 
El Govern ha aprovat declarar bé cultural d’interès nacional (BCIN), en la 
categoria de zona paleontològica, els jaciments dels Nerets (Vilamitjana-1) i 
Suterranya, al terme de Tremp. 
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També s’ha acordat determinar com a criteri bàsic que, amb caràcter 
específic, ha de regir les intervencions a les zones paleontològiques 
declarades, la necessitat d'autorització prèvia del Departament de Cultura per 
a les actuacions següents: la tala i l’arrencada d’arbres; els treballs de 
prospecció i afins per a investigació minera; les remocions i excavacions del 
terreny per a gasoductes, conduccions elèctriques, obres de clavegueram i/o 
desguàs d’aigües o d’altre tipus d’instal·lacions; l’arranjament dels camins o 
vials existents, així com l’obertura de nous; els anivellaments de finques o 
parcel·les, i les reparcel·lacions. 
 
El jaciment dels Nerets (Vilamitjana-1) s’estén al sud-oest de la Serra de Sant 
Corneli. És representat per un conjunt notable de fòssils, format per restes 
directes de dinosaures (sauròpodes, ornitòpodes i teròpodes) i altres 
arcosaures (cocodrílids), quelonis (Solemys) i restes d’invertebrats (pinces de 
cranc i gasteròpodes), que permeten reconstruir l’ecosistema i entendre la 
transició de faunes de dinosaure entre el Maastrichtià inferior i superior.  
 
El jaciment de Suterranya es troba dins la pedania de Vilamitjana, en el mateix 
terme municipal de Tremp, al marge esquerre del barranc de l’Abeller. S’hi 
troben restes directes de dinosaures (teròpodes), però sobretot destaca per la 
presència de restes indirectes de dinosaures amb una important representació 
de nius d’ous i fragments de closques d’ous, en un considerable bon estat de 
preservació.  
 
Es tracta d’un dels conjunts de jaciments més importants amb restes de 
dinosaures per l’excepcionalitat i rellevància de les restes conservades, ja que 
la localització de restes de nius sencers és un fet molt poc comú a Catalunya i 
l’estat de conservació de les restes i la seva extensió permeten una 
aproximació acurada del comportament dels dinosaures. 


