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El Govern obre una consulta prèvia per modificar els 
decrets que regulen la gestió del soroll ambiental 

 
 Comença el procés per elaborar un projecte de decret que 

modificarà la normativa que fixa els criteris per a l’elaboració dels 
mapes de capacitat acústica i aprova el reglament de la Llei de 
protecció contra la contaminació acústica 
 

 El canvi busca millorar l’aplicabilitat de les normes, establir 
condicions específiques d’avaluació de determinades fonts de 
soroll singulars i adequar la metodologia de mesurament a les 
normes internacionals 

 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha comunicat a la resta 
de l’Executiu l’inici d’una consulta pública prèvia a l’elaboració d’un decret de 
modificació parcial dels decrets que regulen la gestió del soroll ambiental a 
Catalunya. La normativa que cal modificar és el Decret 245/2005, de 8 de 
novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de 
capacitat acústica, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica i se n’adapten els annexos.    
 
Els canvis pretenen millorar l’aplicabilitat de les normes, establir condicions 
específiques d’avaluació de determinades fonts de soroll singulars i adequar la 
metodologia de mesurament a les normes internacionals.  
 
Els dos decrets s’han mostrat útils com a eines de gestió ambiental, tot i que, 
en els últims anys, s’han detectat alguns aspectes en la seva aplicació que 
caldria millorar. És el cas dels escenaris acústics singulars que, per les seves 
característiques, requereixen un procediment d’avaluació més específic, com 
els sorolls puntuals, discontinus, o de curta durada però amb nivells màxims 
alts. Aquests escenaris es donen en situacions determinades, com en moments 
de neteja de la via pública, de recollida d’escombraries, en espantalls acústics, 
toc de campanes o patis d’escola en horari lectiu. 
 
També es volen afinar els procediments d’avaluació de l’impacte acústic 
d’activitats per adequar els mesuraments a la realitat de la font i obtenir valors 
més representatius del seu impacte. Finalment, la modificació preveu regular 
determinats escenaris per als quals no existeixen límits normatius, com el soroll 
en horari nocturn de portes i persianes, en locals comercials o en polígons 
industrials, i situacions acústiques on el benestar de la població no queda prou 
garantit. 
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Establint condicions específiques d’avaluació de determinades fonts de soroll 
singulars i valors límit per a determinades activitats no contemplades en la 
normativa actual es preveu un benefici econòmic i social. L’Agència Europea de 
Medi Ambient ha quantificat en 8 milions les persones en tot el continent que 
pateixen alteracions del son, amb 43.000 ingressos anuals als hospitals com a 
conseqüència del soroll, i calcula que es produeixen 10.000 morts prematures 
anuals per aquest mateix motiu. Unes dades que fan considerar que la protecció 
ambiental, sobretot per garantir el descans nocturn, ha de ser un objectiu 
prioritari en el desplegament normatiu. 
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El Govern inicia la consulta prèvia a la redacció del 
Projecte de decret per crear el Registre d’acords de 
custòdia del territori 
 

 L’inici de la consulta marca el primer pas per a l’elaboració del nou 
registre que ha de servir per millorar la gestió d’aquesta eina per a 
la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat 

 
El Govern ha iniciat la consulta prèvia organitzada pel  Departament de Territori 
i Sostenibilitat, que marca el primer pas en l’elaboració del Projecte de decret 
que ha determinar la creació i gestió del Registre d’acords de custòdia del 
territori a Catalunya. La consulta tindrà una durada de 15 dies. La custòdia del 
territori és una de les accions prioritàries de les polítiques de conservació del 
patrimoni natural de la Generalitat de Catalunya els darrers anys. El Projecte 
de decret del Registre d’acords és un pas més per al seu impuls.  
 
Els acords de custòdia són contractes entre propietaris o gestors de finques 
privades i entitats de custòdia del territori, que adquireixen compromisos 
concrets per a la conservació de la natura, i estan regulats pel Codi civil de 
Catalunya. Així, l'entitat es compromet a assessorar, cercar recursos i fins i tot 
fer accions concretes a la finca mitjançant voluntariat, recursos o personal 
propis i finançament extern. A canvi, la propietat accepta uns compromisos, 
entre els quals hi pot haver les restriccions d'ús, per millorar la conservació 
dels valors naturals, culturals i paisatgístics de la finca. El 2017, Catalunya 
comptava amb prop de 40.000 ha de finques custodiades mitjançant 765 
acords de custòdia entre entitats i propietaris, segons les dades del darrer 
inventari elaborat per la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). 
 
El Projecte de decret determinarà els elements clau del patrimoni natural 
objecte de conservació que poden recollir els acords de custòdia del territori per 
poder constar en el Registre, i els continguts mínims per ser registrats. Així, 
l’objectiu del nou Registre és millorar la gestió d’aquests acords de custòdia.  
 
D’una banda, es vol sistematitzar i registrar els acords signats, i establir una 
estandardització que aporti més efectivitat i seguretat jurídica als efectes 
administratius i tributaris que se’n puguin derivar. D’altra banda, la creació del 
Registre es presenta com una oportunitat per avaluar la qualitat del acords 
signats i l’efectivitat de la gestió proposada per la custòdia en cada cas. 
Finalment, serviria per millorar el seguiment i permetre una avaluació periòdica 
dels acords registrats per part de la Generalitat. 
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El Govern obre una consulta prèvia per a l’elaboració 
del projecte de decret que regularà les escoles de 
música i dansa 

 

 S’obre així un procés de consulta prèvia a l’elaboració d’un projecte 
de decret per regular l’oferta formativa i els requisits de les escoles 
que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa, i que 
actualitzarà el decret vigent 

 

El Govern ha aprovat avui obrir un procés de consulta prèvia a l’elaboració d’un 
projecte de decret que regularà les escoles de música i dansa, i que actualitzarà 
el decret vigent, que data de 1993. Aquest procés de consulta pública ha de 
permetre recollir les aportacions per a la futura redacció del projecte que reguli 
l’oferta formativa i els requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments 
no reglats de música i dansa.  

El Govern considera que després de 25 anys cal adaptar a l’evolució social i 
educativa els programes previstos per a aquestes escoles. Al mateix temps, en 
aquests anys s’ha incrementat l’interès i les competències dels alumnes pel que 
fa a la música i a l’expressió corporal, de manera que les escoles han anat 
distingint i ampliant els seus programes. 

Aquesta proposta de decret preveu la formalització de 4 programes marc per a 
cadascuna de les dues especialitats, així com la possibilitat d’impartir 
programes específics en l’actual marc competencial. Els programes marc 
defineixen els continguts que s’han d’impartir a partir d’uns objectius i d’una 
dedicació i intensitat diferents en cadascun d’ells. El projecte també obre la 
possibilitat de preveure tant nous criteris d’autorització d’espais i 
d’instal·lacions, com de plantejar la figura de professor especialista.    

La iniciativa afecta les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de 
música i de dansa equivalents al nivell elemental. L’objectiu de la consulta 
prèvia és actualitzar el règim vigent referent als centres de música i dansa i 
alhora potenciar aquesta oferta formativa. Cal adaptar la normativa a una 
situació actual en centres de música i dansa que ha evolucionat respecte del 
1993, tant en nombre com en estructura i funcionament dels ensenyaments: 
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Curs 1993-1994 

 

 
Curs 2017-2018 

 
Escoles de música 

 
85 centres 

1.708 professors 
26.474 alumnes 

 

 
246 centres 

4.515 docents 
64.177 alumnes 

 
Escoles de dansa 

 
29 centres 

123 professors 
1.986 alumnes 

 

 
65 centres 

390 docents 
10.895 alumnes 

 
 
 

D’aquesta manera, durant 30 dies la comunitat educativa podrà fer aportacions 
sobre el contingut i durada dels diversos tipus de programes que han d’impartir 
aquests centres. Hi poden participar escoles de música i dansa, famílies, 
professorat, ens locals, agents territorials i socials, així com associacions que 
els representen. 
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Nomenaments 
 
DEPARTAMENT DE SALUT 
 

César Velasco, nou director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya (AQuAS) 

Nascut a Madrid l’any 1986.  

És doctor en medicina i cirurgia cum laude amb menció internacional per la 
Universitat de Barcelona (2016). Llicenciat en Medicina i cirurgia per la 
Universitat Autònoma de Madrid (2010). Especialista de medicina preventiva i 
salut pública per l’Hospital Clínic de Barcelona, Universitat de Barcelona (2011-
2015). Màster universitari en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra i la 
Universitat Autònoma de Barcelona (2014). Va realitzar un postgrau en 
Estadística en Ciències de la Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2015). 

César Velasco també va realitzar cursos d'especialització a la Universitat 
Autònoma de Madrid, a la Harvard University Rockefeller Center - Real Colegio 
Complutense, la London School of Hygiene & Tropical Medicine, a IESE, i al 
Fall Institute de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, entre 
d'altres. 
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Altres Acords de Govern 
 
Modificació dels eventuals per la recent creació de la Delegació Territorial 
del Penedès 
 
El Govern ha aprovat avui generar un nou lloc de treball eventual per cobrir les 
necessitats de la nova Delegació Territorial de la Generalitat al Penedès. Així, 
el nombre màxim de personal eventual a les delegacions no podrà ser superior 
a 9. D’aquests, es reserven dos llocs a la delegació de Barcelona i un a 
cadascuna de la resta de delegacions. 
 
Aquest acord no implica la modificació del nombre de llocs de treball eventuals 
estructurals per al conjunt dels departaments, que es manté en 144. 
 


