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El Govern aprova les bases per a la creació de la nova 
Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
 

 El Govern ha aprovat avui els Estatuts i l’Estratègia de 
Ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya  

 

 L’Agència vetllarà per garantir la protecció, prevenció i governança 
de la ciberseguretat dins l’àmbit de les competències de la 
Generalitat  

 
El Govern ha aprovat els estatuts de la nova Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya, l’organisme que, en l’àmbit de les competències de la Generalitat, 
desenvoluparà el servei públic de ciberseguretat i vetllarà per garantir i 
augmentar el nivell de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació a 
Catalunya.  
 
Un país digitalment avançat necessita garantir la seguretat en l’àmbit digital. En 
aquest sentit, el Govern aposta per disposar d’un servei públic de ciberseguretat 
amb capacitat per executar-lo.   
 
El Govern creu que avui, en ple segle XXI, les ciberamenaces són un autèntic 
risc per a la societat digital i per a la ciutadania i, per tant, els poders públics 
tenen l’obligació d’actuar. Cal dotar la ciutadania, les empreses i les institucions 
del país d’un servei de ciberseguretat públic encarregat de protegir-los. Així, la 
nova Agència de Ciberseguretat s’encarregarà de:  
 

 Prevenir i detectar incidents de ciberseguretat i respondre-hi, amb el 
desplegament de les mesures de protecció pertinents. 

 Liderar la protecció dels actors del territori de Catalunya de les amenaces 
existents. 

 Garantir la ciberseguretat de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i del seu sector públic i, si s’escau, de la resta d’entitats i 
institucions públiques, dels ens locals i de les persones físiques i 
jurídiques ubicades a Catalunya. 

 Exercir les funcions d’equip de resposta a emergències (CERT) a 
Catalunya. 

 Minimitzar els danys i el temps de recuperació en cas de ciberatac. 
Actuar com a suport de qualsevol autoritat competent per a l’exercici de 
les seves funcions públiques.  

 Investigar i analitzar tecnològicament els ciberincidents i ciberatacs.  

 Recollir les dades pertinents de les entitats que gestionen serveis públics 
o essencials a Catalunya per conèixer l’estat de la seguretat de la 
informació, informar-ne el Govern i proposar les mesures adequades.  
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Estratègia de Ciberseguretat de Catalunya 
 
L’Agència s’encarregarà de desplegar l’Estratègia de Ciberseguretat de la 
Generalitat de Catalunya (2019-2022), aprovada avui per l’Executiu. Una 
estratègia que parteix de la definició de cinc reptes per assegurar que Catalunya 
esdevingui una societat i administració digital avançada i protegida: 
 

 un país cibersegur 

 un servei públic de ciberseguretat 

 una administració cibersegura 

 una cultura de la ciberseguretat 

 innovació, talent i activitat econòmica de la ciberseguretat 
 
1 de gener del 2020: en marxa 
 
L’Agència es constituirà en el termini de dos mesos a comptar des de l’entrada 
en vigor del decret aprovat avui. El nou organisme ha de rebre tots els actius 
materials, el personal i els recursos pressupostaris assignats al CESICAT 
(Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya).  
 
La creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya va ser aprovada pel 
Parlament per àmplia majoria el juliol de 2017. La Llei 15/2017, del 25 de juliol, 
de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya estableix la creació i forma jurídica 
de l’entitat, que està adscrita al departament competent en matèria de 
ciberseguretat i societat digital. 
 
Ciutadania digital avançada i protegida 
 
L’activitat delictiva al ciberespai ha crescut exponencialment, així com l’impacte 
provocat per les seves accions, arribant en alguns casos a afectar el 
funcionament dels serveis públics més bàsics. L’evolució en la motivació i la 
complexitat dels ciberatacs situa les infraestructures essencials del país com un 
objectiu. Aquestes infraestructures són necessàries per garantir el correcte 
funcionament del Govern i de les administracions públiques, i per a la protecció 
dels serveis bàsics de la ciutadania.  
 
Catalunya necessita una administració referent en matèria de ciberseguretat per 
garantir uns serveis i polítiques públiques cibersegurs. Els atacs de segrest de 
programari (ransomware), per exemple, tenen conseqüències catastròfiques en 
organismes i empreses. Durant el 2019, aquests atacs dirigits han crescut un 
365% respecte del 2n trimestre del 2018.  
 
En les últimes setmanes, diversos ajuntaments, instituts, escoles, així com 
consorcis sanitaris i laboratoris, han patit a Catalunya atacs de malware amb 
l’objectiu d’obtenir dades personals i financeres. Virus que sovint passen els 
filtres informàtics i no són detectats per la majoria de programes 



 

 

Acords de Govern. 29.10.2019  

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

 

4 

antivirus. Necessitem, per tant, una eina de país que protegeixi els serveis 
públics i per tant, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.  
   
La ràpida evolució de les ciberamenaces requereix un control continuat. 
L’Estratègia proposa la creació d’un Observatori de la Ciberseguretat de 
Catalunya per controlar i investigar els riscos, planificar programes i crear un 
espai de col·laboració, així com un baròmetre per mesurar el nivell de 
ciberseguretat català. 
 
Es preveu també l’impuls del sector empresarial de la ciberseguretat i accions 
per atreure i retenir talent en aquest àmbit. 
 
Aquesta Estratègia servirà de guia per a l’elaboració del futur Pla Nacional de 
Ciberseguretat de Catalunya (PNC), que recollirà el detall de les accions i 
iniciatives específiques.  
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El Govern impulsa un paquet de mesures urgents per 
pal·liar els danys ocasionats per les pluges torrencials 
i les riuades de la setmana passada 
 

 El Departament de la Presidència atendrà el finançament de les 
despeses realitzades de manera immediata pels ens locals per fer 
front en un primer moment als efectes del temporal 
 

 S’ampliarà la línia de préstecs del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, oberta amb motiu dels incendis de 
la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues, als pagesos i ramaders 
afectats pel temporal, i el Departament d’Empresa i Coneixement 
impulsarà una línia d’ajuts per a la bonificació dels interessos 
d’aquests préstecs 
 

 Tant el Departament de Territori i Sostenibilitat com el de Cultura 
revisaran les actuacions previstes sobre les infraestructures i el 
patrimoni cultural que hagin quedat malmesos per tal d’avançar en 
la seva reparació  
 

 Interior avaluarà les mesures de millora de la xarxa de protecció 
civil i bombers en aquestes comarques 
 

 Finalment, l’Executiu ha acordat traslladar la petició al Govern de 
l’Estat perquè els territoris afectats puguin acollir-se a les ajudes 
previstes en el Reial decret llei 11/2019 pel qual s’adopten mesures 
urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres 
situacions catastròfiques 
 

El Govern ha aprovat avui adoptar de manera urgent les línies d’actuació 
necessàries per fer front a les despeses derivades de les actuacions 
d’emergència realitzades en els llocs afectats per les pluges torrencials i les 
riuades dels dies 22 i 23 d’octubre així com les inversions que s’hagin de dur a 
terme amb caràcter inajornable.   Aquest temporal de pluges  va afectar diverses 
comarques de Catalunya deixant un devastador balanç en el qual s’han de 
lamentar diverses víctimes mortals i múltiples danys en infraestructures i serveis 
públics dels ens locals. 
 
Com a reacció a aquesta situació d’emergència,  el Govern de la Generalitat ha 
posat en marxa de manera immediata les actuacions urgents que són  
imprescindibles per fer front als danys ocasionats, i determina la urgència de 
noves actuacions de reposició de les infraestructurals locals malmeses.  
 
Les mesures adoptades pel Consell Executiu, que impliquen els departaments 
de la Presidència, de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, d’Interior, de 
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Cultura, de Territori i Sostenibilitat, d’Empresa i Coneixement i d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació són les següents:  
 

 Impulsar les mesures necessàries per atendre el finançament de les 
despeses derivades de les actuacions d’emergència realitzades pels ens 
locals. La quantia destinada a atendre el finançament d’aquestes 
despeses es distribuirà de manera urgent, un cop els ajuntaments 
n’hagin presentat la sol·licitud corresponent a la Secretaria  
d’Administracions Locals i de relacions amb l’Aran del Departament de 
la Presidència.  
 

 Avaluar les mesures de millora de la xarxa de protecció civil i bombers 
en aquestes comarques, en el marc del Pla estratègic de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció, d’Incendis i Salvaments per al període 
2017-2022. 
 

 Encarregar al Departament de Territori i Sostenibilitat la revisió dels 
calendaris d’execució i actuacions previstes sobre les infraestructures del 
territori que hagin quedat malmeses pel temporal per tal d’accelerar la 
seva reparació.  
 

 Ampliar la línia de préstecs destinada a la restitució del potencial 
productiu, impulsada per l’Acord de Govern de l’1 d’agost amb motiu dels 
incendis que van afectar les comarques de la Ribera d’Ebre, les 
Garrigues i el Segrià. L’ampliació permetrà que a aquesta línia de crèdits 
també s’hi puguin acollir les empreses, autònoms, explotacions 
agrícoles, ramaderes, forestals i comunitats de regants afectades pel 
temporal. Així doncs, a banda de l’ampliació, per part del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de la línia d’ajuts per a la 
bonificació dels interessos d’aquests préstecs a les explotacions 
agrícoles, ramaderes i forestals i a les comunitats de regants afectades 
per aquestes pluges i riuades, el  Departament d’Empresa i Coneixement 
també impulsarà  una línia d’ajuts per a la bonificació dels interessos 
d’aquests préstecs a les empreses i autònoms afectats per aquest 
temporal. 

 

 Un cop feta l’avaluació dels danys ocasionats, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació podrà impulsar altres línies 
d’ajuts amb l’objecte de recuperar la capacitat productiva.  
 

  Encarregar al Departament de Cultura l’avaluació de les actuacions 
d’emergència sobre el patrimoni cultural que hagin quedat malmeses pel 
temporal per tal d’avançar en la seva reparació o restitució.  
 

 Traslladar la petició al Govern de l’Estat perquè els territoris afectats 
puguin acollir-se a les ajudes previstes en el Reial decret llei 11/2019, de 
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20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els 
danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques. 
 

 Crear un Programa interdepartamental de coordinació de les mesures 
rehabilitadores i de dinamització territorial en els casos de desastres 
naturals i altres emergències amb la finalitat de realitzar el seguiment de 
l’execució i l’avaluació d’impacte de les mesures aprovades en aquest 
Acord del Govern 
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El Govern modifica l’impost sobre les emissions de 
diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica  
 

 Aquest tribut var ser aprovat pel Parlament el 2017 amb la Llei del 
canvi climàtic, com una mesura per lluitar contra la situació 
d’emergència climàtica que viu el planeta 
 

 El text del projecte de llei aprovat avui, introdueix algunes novetats 
com que l’impost el començaran a liquidar el 2020 cotxes i 
furgonetes, i al 2021 s’hi afegiran les motocicletes 
 

 L’impost té caràcter finalista i la seva recaptació es destinarà 
íntegrament a nodrir el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural 

 
El Govern ha aprovat el projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 
d’agost, del canvi climàtic, que introdueix algunes modificacions en l’impost 
sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. Aquest tribut, 
que va ser aprovat pel Parlament l’agost del 2017, té com a objecte gravar les 
emissions de CO2 de cotxes, furgonetes i motocicles per l’efecte hivernacle que 
produeixen en l’atmosfera i la seva repercussió en l’escalfament global del 
planeta.  
 
L’impost s’emmarca en l’agenda 2030 aprovada pel Govern català i està en línia 
amb les recomanacions del FMI, l’OCDE o la Comissió Europea, que 
coincideixen a apostar per la fiscalitat verda com una eina imprescindible davant 
la crisi ambiental i d’emergència climàtica. Altres països europeus com 
Finlàndia, Suïssa, Bèlgica, França, Suècia, Alemanya o Irlanda també disposen 
de figures tributàries que tenen en compte les emissions de CO2 dels vehicles.  
Amb caràcter finalista, el cent per cent de la recaptació d’aquest tribut es 
destinarà a nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons del patrimoni natural i 
la biodiversitat. 
 
El Fons climàtic servirà per dur a terme actuacions davant l’emergència 
climàtica en l’àmbit de l’adaptació i la mitigació, com ara l’impuls i bonificació en 
l’adquisició de vehicles nets, la millora del transport públic i la mobilitat 
sostenible, el foment de les energies renovables, i els habitatges 
energèticament eficients. Les actuacions concretes s’acordaran en el marc de 
la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic que es reuneix periòdicament. 
 
Els imports que corresponen al Fons pel medi natural i biodiversitat serviran per 
dotar de finançament les accions recollides a l’Estratègia catalana pel patrimoni 
natural i biodiversitat i per a donar resposta al dèficit de finançament de les 
polítiques de gestió del medi natural a Catalunya. Entre les accions a finançar 
hi ha la gestió activa i adaptativa del Sistema d’espais naturals protegits de 
Catalunya i més concretament dels Parcs Naturals i el Parc Nacional; millorar 
la conservació de les espècies autòctones, els ecosistemes i la geodiversitat, 
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millorar la connectivitat ecològica i la infraestructura verda, promoure la recerca 
i el coneixement o enfortir la gestió preventiva i evitar la pèrdua neta de 
biodiversitat.  
 
El període de pagament es fixa entre l’1 i el 20 de novembre 
 
Entre les novetats que incorpora el projecte de llei aprovat avui pel Govern 
destaquen per exemple, un canvi en la data de meritació de l’impost, que passa 
de l’1 de gener, com s’establia a la Llei 16/2017 de l’1 d’agost, a 31 de 
desembre. També es fixa el període de pagament entre l’1 i el 20 de novembre 
de l’any següent de la meritació. El nou text legislatiu també preveu una 
bonificació en quota del 2% per a la domiciliació del pagament. Aquest tipus de 
benefici fiscal ja existeix en altres tributs periòdics, com l’impost de circulació. 
Això suposa per al contribuent una reducció de càrregues administratives i per 
a l’Administració una rebaixa en les despeses de gestió.  
 
Un altre dels aspectes rellevants que inclou el text és la fórmula per calcular les 
emissions de CO2 d’aquells vehicles que, per la seva antiguitat, no disposen de 
dades oficials. Aquest càlcul es farà a partir d’una fórmula dissenyada pel 
Barcelona Supercomputing Center i té en compte tota una sèrie de variables 
tècniques com ara: el combustible, la cilindrada, la potència del motor, el pes, o 
l’antiguitat del vehicle, entre d’altres.  
 
Tarifes aplicables:  
Finalment, s’unifiquen en un mateix text legislatiu les tarifes aplicables per a 
l’any 2019 –que abonaran turismes i vehicles lleugers i les del 2020, quan també 
tributaran les motocicletes. 
 
Tarifes aplicables per a l’any 2019: 
 
a) Vehicles de la categoria M1 (cotxes) 

 

Emissions oficials de CO2 Tipus marginal (€/g CO2/Km) 

Fins a 120g/km 0,00 

Més de 120g/km i fins a 140 g/km 0,55 

Més de 140g/km i fins a 160g/km 0,65 

Més de 160g/km i fins a 200g/km 0,80 

Més de 200g/km 1,1 
 

b) Vehicles categoria N1 (furgonetes) 
 

Emissions oficials de CO2 Tipus marginal (€/g CO2/Km) 

Fins a 160g/km 0,00 

Més de 160g/km 0,30 
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Tarifes aplicables per a l’any 2020: 
 
a) Vehicles de la categoria M1 (cotxes) i categories L3e, L4e, L5e, L6e i L7e 
(motos) 
 

Emissions oficials de CO2 Tipus marginal (€/g CO2/Km) 

Fins a 95g/km 0,00 

Més de 95 g/km i fins a 120 g/km 0,70 

Més de 120g/km i fins a 140 g/km 0,85 

Més de 140g/km i fins a 160g/km 1,00 

Més de 160g/km i fins a 200g/km 1,20 

Més de 200g/km 1,40 
 

 

 
Una recaptació potencial estimada de 150 milions d’euros anuals 
 
D’acord amb la memòria econòmica que acompanya el projecte de Llei, la 
previsió de recaptació potencial estimada és de 150 milions d’euros anuals. 
Aquesta quantitat es correspon, segons càlculs de la Secretaria d’Hisenda, amb 
un exercici durant el qual el tribut estigui plenament implementat, és a dir, quan 
el liquidin els turismes, els comercials lleugers i les motocicletes. Segons dades 
de la Dirección General de Tráfico (DGT), l’impost afectarà  a un total de 4,1  
milions de vehicles: 3,6 milions de turismes i furgonetes i 500.000 motos.  
 
El projecte de llei aprovat avui pel Govern conté un article únic amb dotze 
apartats, una disposició final, una de derogatòria i una de final, i es presentarà 
a Parlament per a la seva corresponent tramitació i aprovació, amb l’objectiu 
que entri en vigor abans del 31 de desembre d’enguany. 
 

  

Emissions oficials de CO2 Tipus marginal (€/g CO2/Km) 

Fins a 140g/km 0,00 

Més de 140g/km 0,70 
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El Govern aprova iniciar els tràmits per poder comptar 
amb un règim sancionador específic per a les entrades 
il·legals a explotacions ramaderes  

 

 La tipificació de les infraccions i la quantia de les sancions 
s’inclouran mitjançant la modificació de la Llei de d’orientació 
agrària i tindran com a objectiu protegir la sanitat animal, evitant el 
contagi i propagació de malalties, així com garantir el benestar dels 
animals presents a  l’explotació  

 

 La modificació d’aquesta Llei també permetrà actualitzar les 
sancions en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes, incloent 
els nous requisits que recull el Decret de dejeccions aprovat el mes 
de juliol passat 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar prèvia a la modificació de la Llei 
18/2001, d’orientació agrària. Aquesta modificació ha de permetre afegir un nou 
capítol a l’esmentada Llei per tal de tipificar les infraccions i introduir un règim 
sancionador específic en matèria de sanitat i benestar animal derivat de 
l’entrada de persones alienes no autoritzades en explotacions ramaderes i 
altres instal·lacions amb risc higienicosanitari.  
 
Es proposa definir les infraccions relacionades amb les entrades il·legals a 
explotacions ramaderes i instal·lacions amb riscos higienicosanitaris de manera 
que quedin tipificades tant les conductes que produeixen un perjudici a la salut 
i al benestar dels animals com aquelles que suposen un risc per a aquests béns 
protegits.  
 
D’igual manera, es proposa establir les sancions concordants i proporcionals 
amb els perjudicis causats, així com els criteris de graduació en funció de 
determinats supòsits específics inherents només a aquestes conductes (com 
pot ser per exemple el fet de difondre les accions a través de mitjans 
audiovisuals o promoure la participació en aquest tipus d’activitats).  
 
Quatre irrupcions massives a granges catalanes durant el 2019 
 
Durant els últims anys han proliferat a tot Europa una sèrie d’accions per part 
d’algunes entitats en defensa dels animals en contra del model de cria d’animals 
de producció en granges. Es tracta d’un moviment que va néixer a Austràlia i 
que, amb accions suposadament pacífiques, entren a les granges o els 
escorxadors per tal de denunciar les condicions en les quals es crien els 
animals. A Catalunya, durant el 2019 s’ha produït una sèrie d’entrades massives 
a granges o escorxadors per part d’aquests grups de defensa animal per tal de 
denunciar les condicions de cria d’aquests animals.  
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Així, el març passat es va produir una entrada  massiva  a una granja de porcs 
de Sant Pere de Vilamajor, l’abril un grup format per 123 persones van entrar i 
ocupar les instal·lacions d’un escorxador al terme municipal de Riudellots de la 
Selva, el juliol 150 activistes van entrar  a una granja de vaques a Sant Antoni 
de Vilamajor, i la darrera va ser el setembre, amb la irrupció de 75 persones a 
una granja de conills de Gurb. 
 
Aquests grups, cada cop més nombrosos, irrompen a diferents granges o 
instal·lacions de forma sobtada i de manera organitzada sense garantir les  
mesures de bioseguretat necessàries per evitar la introducció de malalties i 
provocant situacions d’estrès als animals. 
 
Amb aquest nou marc normatiu, es vol dotar a l’Administració d’eines per lluitar 
contra aquest tipus de conductes,  que en molts casos no es poden sancionar 
de manera  proporcionada, perquè a la normativa no hi ha infraccions tipificades 
que descriguin exactament aquestes conductes i el risc que suposen per a la 
sanitat i el benestar dels animals. 
 
En aquest sentit, el setembre passat, la Generalitat va posar en marxa un 
protocol d’actuació entre la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, la 
Direcció General d’Agents Rurals i el Cos de Mossos d’Esquadra, i es va 
elaborar un tríptic informatiu de recomanacions per als titulars d’aquestes 
explotacions sobre com prevenir aquestes accions o com actuar si finalment es 
produïen. 
 
Sancions derivades de l’aprovació del decret de dejeccions ramaderes 
 
La modificació de  la Llei també preveu introduir canvis a l’actual règim de 
sancions en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants, 
introduint els nous requisits del Decret de dejeccions ramaderes aprovat el 
passat mes de juliol, i basant-se en l’experiència en l’aplicació de les 
disposicions fins ara vigents, cosa que ha denotat la necessitat de millorar-les.  
 
Així, es considera que cal: 
 
- Sistematitzar les infraccions en matèria de dejeccions ramaderes, a més 
d’incloure situacions infractores que no tenien cobertura legal pròpia, creant així 
una llista d’infraccions adequada a les necessitats de protecció del medi en 
relació amb la contaminació de les aigües causada o provocada pels nitrats 
d’origen agrari.  
 
- Desglossar determinades tipologies d’infraccions en tres nivells o en dos 
nivells, en funció de la intensitat o la quantificació de la gestió incorrecta, així 
com modificar la graduació d’algunes infraccions. 
 
- Modificar la quantificació de les sancions: en els cas de les lleus, atès que la 
sanció en el seu grau mínim és molt baixa (100 €), i determinades conductes 

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/sanitat-animal/sanitat-animal/enllacos-documents/fitxers-binaris/triptic-recomanacions-entrades-illegals-explotacions-ramaderes.pdf
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infractores lleus queden poc penalitzades. Aquest import, que pot ser reduït 
amb una acceptació de la responsabilitat i un pagament voluntari, pot quedar 
en només 60 €. Per contra, l’import mínim de sanció en cas d’infraccions molt 
greus (15.000 €) és manifestament excessiu atesa la tipologia d’explotacions 
que hi ha al món rural i el perjudici a l’interès general de les conductes 
infractores en aquest àmbit. En menor grau, aquest excessiu import de sanció 
també s’aprecia en el cas de les infraccions greus. 
 
- Determinades conductes infractores no explícitament tipificades com a greus 
o molt greus acaben sempre sent penalitzades com a lleus, dins el calaix de 
sastre “Qualsevol altre incompliment de la normativa...”. En una part dels casos, 
la gravetat real de la conducta mereixeria un import de sanció greu o molt greu. 
Per tant, l’objectiu és definir determinades conductes com a infraccions greus o 
molt greus.  
 
- Quant al règim sancionador de les persones tècniques habilitades, l’objectiu 
és modificar la infracció consistent en el falsejament de dades, declaracions o 
documentació qualificant-la com a greu en lloc de molt greu, atès que aquest 
tipus d’infraccions tenen una sanció d’inhabilitació d’entre 1 i 2 anys, per contra 
de les sancions per infraccions molt greus, que comporten una sanció 
d’inhabilitació d’entre 2 i 4 anys. 
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El Govern inclou criteris d’igualtat i equitat en l’accés a 
l’assistència sanitària 
 

 Amb els nous criteris, el Departament de Salut vol reduir el temps 
d’espera dels pacients 

 
El Govern, a través del Departament de Salut, impulsarà canvis en les 
condicions per garantir l’accés a l’assistència sanitària. En aquest sentit, avui el 
Consell Executiu ha pres coneixement de la consulta pública prèvia que farà el 
Departament per tal de redactar el projecte de decret que definirà un nou 
sistema de priorització que incorporarà criteris clínics i socials per regular 
l’accés a determinades prestacions.  
 
I és que el sistema de salut centrat en la persona ha de permetre gestionar 
l’espera, no només en termes d’indicació clínica sinó incorporant l’impacte de la 
malaltia en la integritat de la persona i, per tant, incorporant altres criteris 
socials.  
 
Els principals objectius d’aquests canvis són, entre d’altres, el d’incorporar la 
dimensió clínica i la dimensió social en els criteris de priorització; disminuir els 
temps d’espera dels pacients atenent criteris d’ordenació equitatius i alhora 
adequant prestacions garantides i el de millorar l’eficàcia i eficiència en la 
utilització dels recursos sanitaris. 
 
Aquest procediment de reordenació manté el compromís dels temps de garantia 
per al conjunt de pacients, però permet reduir-ne l’accés a les persones que es 
prioritzin amb els nous criteris. Alhora incorpora terminis de garantia per a altres 
intervencions quirúrgiques, com el procés de cirurgia de reconstrucció de la 
mama en dones amb càncer de mama. 
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El Govern impulsarà una nova regulació de la Xarxa 
d’Emancipació Juvenil 

 

 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obrirà una 
consulta prèvia a l’elaboració del nou decret 

 
El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, obrirà una consulta pública prèvia a l’elaboració d’un nou projecte de 
decret de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. (XNEJ). La normativa actual 
data de l’any 1987 –prèvia a l’aprovació de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de 
polítiques de joventut–, i ara cal impulsar una regulació nova per adaptar-la a 
les necessitats actuals, així com a la pluralitat i diversitat de la joventut catalana, 
tant a nivell territorial com social. 
 
La nova regulació permetrà adaptar la normativa als criteris de qualitat vigents, 
a l’evolució dels serveis de la XNEJ i a les necessitats i la realitat actual de les 
persones joves. Així mateix, també permetrà oferir un servei integral 
d’informació, orientació, acompanyament i assessorament a la joventut de 
manera coordinada amb la resta d’organismes i institucions. 
 
D’altra banda, el nou decret contribuirà a homogeneïtzar els Serveis 
d’informació, orientació i assessorament juvenil (SIOAJ) que formen part de la 
Xarxa, així com altres serveis de dinamització juvenil, fent possible que siguin 
serveis de referència que treballin per la igualtat d’oportunitats i l’emancipació 
de les persones joves; en igualtat de condicions de totes elles. L’objectiu és 
generar espais d’empoderament juvenil i obrir els serveis als col·lectius més 
vulnerables en el treball contra la interseccionalitat de desigualtats (pobresa, 
origen, gènere, territori, etc.) del jovent.  
 
La nova regulació també reconeixerà i regularà de manera clara les hores de 
contractació, el nivell acadèmic i les funcions dels professionals que presten 
serveis als SIOAJ.  
 
A Catalunya hi ha 310 serveis d’informació, orientació i assessorament juvenil 
repartits per tot el territori. 
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El Govern sol·licitarà al Parlament la creació d’una 
comissió d’investigació amb relació als fets ocorreguts 
arran de la publicació de la Sentència del Tribunal 
Suprem 
 

 La Sentència del suprem, que ha estat rebuda amb indignació per la 
societat catalana, ha provocat manifestacions massives de protesta 
a tot el territori 

 
 
El Consell Executiu ha acordat sol·licitar al Parlament de Catalunya la creació 
d’una comissió d’investigació amb relació als fets ocorreguts arran de la 
publicació de la Sentència del Tribunal Suprem relativa al judici del procés. 
 
El Tribunal Suprem va sentenciar amb penes de presó de fins a 13 anys per a 
Oriol Junqueras; 12 per a Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa; 11 i mig 
per a Carme Forcadell; 10 i mig per a Joaquim Forn i Josep Rull, i 9 per a Jordi 
Cuixart i Jordi Sánchez. Unes penes que han estat rebudes amb indignació per 
la societat catalana i que han provocat manifestacions massives de protesta a 
tot el territori. 
 
Davant aquests fets, i tal i com ja va anunciar el  president de la Generalitat 
Quim Torra en la compareixença posterior a la reunió del Consell Executiu de 
la setmana passada, el Govern ha acordat promoure una comissió 
d’investigació al Parlament, amb l’objectiu d’estudiar i analitzar amb total 
transparència  els fets ocorreguts des de la publicació de la sentència.  
 
El Govern donarà trasllat d’aquest Acord al Parlament de Catalunya. 
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El Govern destina més de 64 milions d’euros per 
fomentar la viabilitat de les explotacions agràries 
 
El Govern ha aprovat autoritzar les despeses amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació per atendre la Convocatòria 2020 d’ajuts associats al Contracte 
Global d’Explotació del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 per 
un import total de 64.885.964,91 euros.  
 

Les actuacions a subvencionar donen resposta a les prioritats de 
desenvolupament rural de la Unió Europea de millorar la viabilitat de les 
explotacions agràries i la competitivitat de tots els tipus d’agricultura en totes les 
regions. Es tracta de promoure les tecnologies agrícoles innovadores, restaurar, 
preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l’agricultura i la silvicultura 
i promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en 
carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en els sectors agraris, alimentari i 
forestal. 
 
El contracte global d’explotació (CGE) és la integració de diversos ajuts 
adreçats a les explotacions agràries, d’acord amb el que estableix la normativa 
comunitària en matèria de desenvolupament rural. Les línies d’ajut associades 
al CGE són les següents: 
 

 Primera instal•lació de joves agricultors i agricultores. 

 Millora de la competitivitat de les explotacions agràries. 

 Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries. 

 Diversificació agrària. 

 Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions 

específiques. 

 Pràctiques agroambientals. 

 Agricultura ecològica. 

 Foment de la ramaderia ecològica. 

 
Els ajuts associats al CGE, s’emmarquen en la programació europea d’acord 
amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya PDR.cat2020 i tenen 
caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER).  
 
L’objectiu principal és incentivar el desenvolupament de les funcions 
productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la 
finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un 
desenvolupament rural sostenible. 
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La  convocatòria 2020 d’ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (PDR 
2014-2020), serà el següent: 

Any Imports DARP Imports FEADER Total 

2020 25.000,00 € 18.859,65 € 43.859,65 € 

2021 15.300.000,00 € 11.542.105,26 € 26.842.105,26 € 

2022 18.240.000,00 € 13.760.000,00 € 32.000.000,00 € 

2023 3.420.000,00 € 2.580.000,00 € 6.000.000,00 € 

TOTAL 36.985.000,00 € 27.900.964,91 € 64.885.964,91 € 
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El Govern destina un milió d’euros a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya 
 

 L’objectiu de l’ajut és potenciar la gestió de les federacions 
esportives de Catalunya, divulgar l’esport català en els mitjans de 
comunicació i promoure internacionalment l’esport federat català 

 
El Govern ha aprovat destinar una subvenció d’1.054.650 euros a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) amb l’objectiu de promoure la 
competició de les federacions esportives, millorar qualitativament la UFEC i les 
entitats que en formen part, i promoure el reconeixement internacional de 
l’esport català.  
 
Amb aquest ajut, que es vehicularà mitjançant el Consell Català de l’Esport, es 
vol potenciar la gestió de les federacions esportives de Catalunya, divulgar 
l’esport català en els mitjans de comunicació i promoure internacionalment 
l’esport federat català. 
 
Quant al suport a la gestió de les federacions, els ajuts serveixen per assessorar 
gratuïtament, mitjançant les Oficines d’atenció als clubs esportius, les entitats 
en aspectes tècnics de gestió i organització (legal, financer, tecnològic i de 
comunicació). 
 
El suport del Govern també persegueix la normalització lingüística de la llengua 
catalana en els usos propis de les organitzacions esportives catalanes i en la 
pràctica esportiva dels seus membres, la millora de la presència de l’esport 
català en els mitjans de comunicació –tant en els diaris esportius, com en el 
web i el canal televisiu de la UFEC-, i la sensibilització dels valors i actituds 
favorables al joc net, a la igualtat de gènere i al bon comportament social a 
l’entorn de l’esport federat per ajudar a erradicar la violència en l’esport.  
 
El tercer àmbit objecte de la subvenció és la promoció nacional i internacional 
de l’esport federat català, promovent, per una banda, la presència internacional 
de les seleccions i organitzacions esportives catalanes, i per l’altra, la captació 
d’esdeveniments esportius d’abast internacional a Catalunya. Algunes de les 
actuacions en aquest àmbit són el calendari internacional d’esdeveniments 
esportius a Catalunya, i el suport en l’organització i participació d’activitats i 
esdeveniments esportius, així com en les relacions internacionals de les 
federacions esportives catalanes. 
 
Aquesta partida d’1.054.650 euros s’afegeix als 9,2 milions d’euros que durant 
l’any les federacions catalanes han rebut en conjunt del Consell Català de 
l’Esport per poder desenvolupar les seves actuacions.  
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El Govern autoritza subvencionar les activitats de 2019 
del Centre Internacional de Música Antiga   
 
El Govern ha autoritzat al Departament de Cultura a subvencionar, a través de 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, al Centre Internacional de Música 
Antiga, Fundació privada, per contribuir al finançament de les seves activitats 
durant l’any 2019. 
 
L’import de la subvenció autoritzada ascendeix a 350.000 euros. La Fundació 
Centre Internacional de Música Antiga desenvolupa anualment una gran 
diversitat d’activitats orientades a la recuperació i promoció del patrimoni 
musical: concerts, promoció de la reflexió i del diàleg intercultural, activitats 
pedagògiques, projectes socials que apropen la música a les persones que més 
ho necessiten, hospitals, presons, barris d’actuació preferent i refugiats, tot 
contribuint al desenvolupament de la civilització humanística europea a partir 
de la música i de l’art.  
 
La Fundació Centre Internacional de Música Antiga va néixer l’any 1997 de la 
mà dels músics Jordi Savall i Montserrat Figueras, fundadors dels diferents 
conjunts que conformen l’activitat concertística de la Fundació: el conjunt 
instrumental ‘Hespèrion XXI’ (1974), el conjunt vocal ‘La Capella Reial de 
Catalunya’ (1987) i l’orquestra d’instruments barrocs ‘Le Concert des Nations’ 
(1989).  
  

https://www.fundaciocima.org/artistes-grups/hesperion-xxi/
https://www.fundaciocima.org/artistes-grups/la-capella-reial-de-catalunya/
https://www.fundaciocima.org/artistes-grups/la-capella-reial-de-catalunya/
https://www.fundaciocima.org/artistes-grups/le-concert-des-nations/
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El Govern declara Bé Cultural d’Interès Nacional 
l’església de Sant Pere de Talteüll, a Massoteres, a la 
Segarra  
 
El Govern ha aprovat, a proposta del Departament de Cultura, declarar Bé 
Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, l’església de 
Sant Pere de Talteüll, a Massoteres, a la comarca de la Segarra, i delimitar-ne 
un entorn de protecció comú amb la torre del castell de Talteüll. 
 
L'església de Sant Pere de Talteüll està situada al nucli rural de Talteüll, sobre 
un turó on es troben les restes del castell, entre les quals destaca una torre de 
planta circular. Es té constància documental de la seva existència com a 
parròquia des de l’any 1065 per una deixa testamentària. Va pertànyer al Bisbat 
d’Urgell fins a la creació del Bisbat de Solsona a la darreria del segle XVI. 
 
Es tracta d'un edifici singular format per dues naus paral·leles cobertes amb 
volta de canó. Les característiques d’estructura i tipologia de l’església de Sant 
Pere de Talteüll fan d’aquest edifici un element totalment excepcional i rellevant 
en el context de l’arquitectura religiosa del romànic català del segle XI.  
 
La torre de Tallteüll és l’únic element que es conserva de l’antic castell. La part 
més important del castell era aquesta torre cilíndrica, la qual tenia finalitat 
defensiva. Actualment, la torre està envoltada de cases que dificulten la seva 
observació, tot i ser a la part més alta del poble. 
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DISTINCIONS 
 

El Govern atorga els Premis Nacionals de Comunicació 
2019 a la sèrie Merlí, al director del magazine L’altra 
ràdio de Ràdio 4 Cinto Niqui, i al periodista Ramon 
Besa, entre d’altres 
 

 El jurat també ha premiat el diari Crític, el Grup Segre i Jaume 
Alemany 
 

 Ha atorgat una menció honorifica al corresponsal de La Vanguardia 
a l’Orient Mitjà Tomàs Alcoverro i a la productora Mediapro 
 

 El lliurament dels guardons tindrà lloc el proper  13 de novembre al 
Palau de la Generalitat en un acte presidit pel president Quim Torra 
 

El jurat de la XVIII edició dels Premis Nacionals de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya ha decidit atorgar els guardons d’enguany al magazine 
L’altra Ràdio de Ràdio 4, en la categoria de Radiodifusió; a la sèrie Merlí en la 
categoria Televisió; al periodista Ramon Besa i Camprubí, en la categoria de 
Premsa; al diari Crític, en la categoria de Mitjans d’arrel digital; al Grup Segre, 
en la categoria de Comunicació de proximitat i a Jaume Alemany Gas en la 
categoria de Publicitat. El jurat també ha atorgat dues mencions honorífiques, 
una a Tomàs Alcoverro, per la seva llarga trajectòria com a corresponsal de La 
Vanguardia a l’Orient Mitjà  i la segona a la productora Mediapro en 
reconeixement al seu lideratge en el sector audiovisual europeu.  
 
Els Premis es van crear l'any 1999 amb motiu dels 75 anys del naixement de 
les primeres emissions regulars de ràdio a Catalunya. L'objectiu dels guardons 
és reconèixer les aportacions més rellevants en el camp de la comunicació a 
Catalunya o en llengua catalana, tant si han estat realitzades per professionals 
com per qualsevol entitat pública o privada durant l’any anterior. Aquests premis 
també reconeixen trajectòries professionals, institucionals o empresarials que 
hagi destacat en el seu conjunt. 
 
El lliurament dels guardons tindrà lloc el 13 de novembre en un acte presidit pel 
president de la Generalitat, Quim Torra, al Palau.  
 
Guardonats d’enguany 
 
En la categoria de Radiodifusió, el jurat ha premiat Cinto Niqui Espinosa, 
director de L’altra ràdio, de Ràdio 4, des del 1985. Enguany, el programa 
compleix 40 anys en antena i més de 2.300 emissions, sent el magazine amb 
més anys d’emissió de la radiodifusió catalana. Continua apostant per la 
divulgació de les noves tecnologies audiovisuals, la reflexió sobre el seu 
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impacte a la societat i el coneixement de la història de les comunicacions. Cinto 
Niqui, amb un to divulgatiu i un llenguatge radiofònic senzill, reflexiona 
setmanalment sobre l’ús i l’impacte en la societat de les TIC, considerades eines 
de transformació social. 
 
La sèrie Merlí, de la productora Veranda, emesa inicialment amb gran 
acceptació de critica i públic per TV3, ha estat premiada en la categoria de 
Televisió. El jurat ha volgut reconèixer els seus continguts i plantejaments, 
indubtablement innovadors, que han interessat a tots els públics, però 
especialment els joves, que s’hi podien veure reflectits. Les tres temporades 
emeses han estat un èxit rotund. Merlí ha estat de les primeres grans sèries 
catalanes que, sense renunciar a un exigent nivell de qualitat, ha obtingut grans 
audiències i difusió a nivell internacional. 
 
Pel que fa a la categoria de Premsa, el jurat ha reconegut Ramon Besa i 
Camprubí per la seva llarga i prolífica trajectòria professional en diversos 
mitjans. “Periodista esportiu diferent, amb registres redaccionals que van molt 
més enllà, ha esdevingut un referent de l’ofici pel seu caràcter independent, 
crític i ponderat, i la voluntat de posar-se al servei del lector. Compta amb 
diversos premis i guardons, com ara el Premi Ciutat de Barcelona de 
periodisme, Premi Quim Regàs de Periodisme i el Premi Internacional de 
Periodisme Manuel Vázquez Montalbán”. 
 
En la categoria de Mitjans d’arrel digital, el jurat ha premiat el diari Critic pel seu 
periodisme alternatiu i de continguts informatius de profunditat i reflexió. “Basat 
en el model de subscripció i nascut mitjançant crowdfunding, Crític ha 
aconseguit donar visibilitat a temes silenciats per grans mitjans. En l'època en 
què la premsa s'ha de reinventar per sobreviure, han creat una cooperativa per 
fer periodisme d'investigació, reportatges, entrevistes, articles d’opinió i anàlisi 
amb profunditat, sobre aspectes de l’actualitat política, econòmica o social, i ara 
celebren el seu 5è aniversari”.  
 
El Grup Segre, que edita a les Terres de Ponent el diari Segre, gestiona també 
Segre Ràdio i el canal Lleida Televisió, ha estat el premiat de la categoria de 
Comunicació de proximitat. “El grup converteix la proximitat en un valor del 
periodisme, no tant per la proximitat geogràfica, que també, com per la 
proximitat amb els fets que s’expliquen. Des del seu naixement ha destacat per 
aquesta vocació de proximitat amb iniciatives confluents, com la promoció de 
noves emissores locals de ràdio. Cal destacar també la seva aposta per 
mantenir una completa xarxa de corresponsals al territori i adaptació als formats 
digitals”. 
 
El jurat també ha reconegut Jaume Alemany, director de màrqueting de Damm, 
en la categoria de Publicitat “per la innovació, l’activisme de marca i el 
compromís social, aconseguint que la seva proposta comunicativa tingui alhora 
impacte empresarial i transcendència social. Damm ha aconseguit un 
posicionament de marca únic i diferencial gràcies a la construcció d’un territori 
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de comunicació consistent al llarg d’una dècada amb un to fresc i proper, 
vinculant-lo a valors del territori, la cultura, la gastronomia, el paisatge i la 
sostenibilitat de Catalunya, apostant per la creativitat publicitària com a factor 
disruptiu i singular que ha permès construir aquest codi únic”. 
 
Finalment, el jurat ha decidit atorgar dues mencions d’honor. La primera a 
Tomàs Alcoverro, corresponsal de La Vanguardia a l’Orient Mitjà. El jurat 
reconeix la seva tasca com a “testimoni excepcional de les crisis i els canvis 
succeïts a la regió com els 15 anys de la Guerra Civil libanesa o la Guerra de 
Síria. Ha estat l’únic català que durant més de 40 anys i de forma 
ininterrompuda, ha treballat per explicar-nos l’Orient Mitjà. I ho ha fet sempre 
des del terreny, quan no hi havia tantes finestres al món i ressaltant 
especialment aspectes positius, com la riquesa històrica i cultural dels seus 
països. Fugint d’estereotips que sovint estigmatitzen la zona. Periodisme amb 
contingut, anàlisi i reflexió”. 
 
La segona menció d’Honor ha estat per a la productora Mediapro, que, des de 
la seva fundació l’any 1994, s’ha convertit en la productora i grup empresarial 
català de comunicació més gran del país, i líder en el sector audiovisual 
europeu. La seva activitat integra continguts, producció i distribució audiovisual 
arreu del món, on el grup disposa de 58 seus, en 36 països de 4 continents. 
 
Composició del jurat 
 
El jurat dels Premis Nacionals de Comunicació de l’edició de 2019, ha estat 
format per la consellera de la Presidència, Meritxell Budó; el secretari de 
Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, Antoni Molons; així com tots 
els vocals, senyores Neus Bonet Bagant, Maria José Recoder Sellarès i Rosa 
Romà Bonfà i senyors Marc Elena Soler, Miquel Gamisans Martín, Ignasi 
Genovès Avellana, Ramon Grau Soldevila, Enric Jové Bosch, Roger Loppacher 
Crehuet, Miquel Miralles Fenoll i Marçal Sintes Olivella. Ha actuat com a 
secretari del jurat el senyor Martí Porter Huerre, responsable d’Informació, Arxiu 
i Publicacions de la Direcció General de Mitjans de Comunicació. 
 
Evolució dels Premis 
 
Des que fa dinou anys, el president de la Generalitat va lliurar els primers premis 
de Radiodifusió, Televisió i Telecomunicacions, els guardons han anat 
experimentant alguns canvis, atenent la constant evolució del sector.  D’aquesta 
manera, l’any 2000 es va constituir el Premi Nacional d’Internet per la seva 
importància creixent, i en l’edició de 2008 es van atorgar per primer cop els 
premis corresponents a les categories de Premsa, Comunicació de proximitat i 
Publicitat. A partir de 2013 va desaparèixer la categoria de Telecomunicacions, 
i la d’Internet va passar a denominar-se de Mitjans d’arrel digital, per tal de 
centrar els premis en els continguts i els productors de continguts i separar-los 
dels de caràcter més tecnològic, que hi tenien difícil encaix. 
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Actualment els premis consten de sis categories: Radiodifusió, Televisió, 
Premsa, Mitjans d’arrel digital, Publicitat, i Comunicació de proximitat. 
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Altres Acords de Govern  
 

Aprovats els ajuts a les agrupacions de defensa vegetal (ADV) per al 

període 2020 

El Govern  ha aprovat avui destinar 1.800.000€ en ajuts a les agrupacions de 
defensa vegetal (ADV), per a la prestació de serveis d’assessorament tècnic 
tant per aplicar els principis de la gestió integrada de plagues (GIP) com  per 
prevenir o lluitar contra plagues, malalties i males herbes, corresponents a la 
convocatòria de 2020. 
  
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s’esforça per 
mantenir anualment els imports d’aquests ajuts, la qual cosa referma el 
compromís de fomentar la sanitat vegetal i les ADV. 
  
Les ADV van ser creades i regulades per la Generalitat de Catalunya l’any 1983, 
amb l’objectiu de col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva 
contra les plagues i les malalties dels vegetals. 
  
El foment de les ADV és una de les prioritats del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació en matèria de sanitat vegetal. L’especialització 
que requereix la sanitat vegetal, amb la introducció continuada de noves 
plagues i la restricció d’ús dels productes fitosanitaris, necessita cada dia 
tècnics amb coneixements profunds i experiència contrastada sobre el territori, 
la qual cosa s’aconsegueix a través de la formació constant i el treball de camp. 
 
Les ADV col·laboren amb els Servei de Sanitat Vegetal  en el  desplegament 
del Pla anual de Vigilància de Plagues, malalties i males herbes, principalment  
per les prioritàries que requereixen un seguiment específic programat com el 
foc bacterià, el cargol poma o la sharka,  i també per les que requereixen d’un 
estat d’alerta especial com la Xylella fastidiosa. 
 
Les ADV permeten un acostament als problemes reals dels conreus i una gestió 
directa a l’explotació, representen un interlocutor vàlid i fiable entre agricultors i 
el DARP a l’hora de difondre la informació fitosanitària,  i també per a la detecció 
dels primers focus de plagues perilloses. Les deteccions ràpides sobre el 
terreny dels organismes patògens dels vegetals són determinants  per tal 
d’evitar o pal·liar les pèrdues que aquests poden produir. Així doncs, les ADV 
suposen una peça clau per al DARP i la sanitat vegetal en el desenvolupament 
coordinat de les campanyes de prevenció i lluita contra les plagues, les malalties 
i les males herbes que més preocupen els nostres agricultors.  
 
 


