
PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

DECRET
150/1999, d’1 de juny, de transferència de serveis
i funcions de la Generalitat de Catalunya al Con-
sell General d’Era Val d’A ran en matèria de res-
tauració hidrologicoforestal, fauna, espais inclo-
sos al Pla d’espais d’interès natural, artesania
alimentària i sobre l’ampliació dels traspassos
d’aprofitaments forestals, pesca fluvial, circulació
motoritzada i prevenció d’incendis forestals.

La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el rè-
gim especial d’Era Val d’Aran, estableix al seu
article 20.3 que la Generalitat de Catalunya ha
de cedir al Consell General d’Era Val d’Aran
competències i serveis sobre diverses matèries,
entre les quals hi ha la pesca, la caça i els apro-
fitaments forestals.

El Ple de la Comissió de Govern de la Gene-
ralitat-Consell General d’Era Val d’Aran, que
va tenir lloc el dia 4 de maig de 1999, ha adop-
tat un acord sobre el traspàs de competències
i serveis en matèria de restauració hidrologi-
coforestal, fauna, espais inclosos al Pla d’espais
d’interès natural, artesania alimentària i sobre
l’ampliació dels traspassos d’aprofitaments fo-
restals, pesca fluvial, circulació motoritzada i
prevenció d’incendis forestals, de conformitat
amb el procediment que preveu el Decret 275/
1991, d’11 de desembre, pel qual es despleguen
la composició, l’organització i el funcionament
de l’esmentada Comissió;

A proposta dels consellers de Governació i
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’acord amb
el Govern,

DECRETO:

Article 1
Aprovar l’acord de traspàs de serveis i fun-

cions de la Generalitat de Catalunya al Consell
General d’Era Val d’Aran en matèria de restau-
ració hidrologicoforestal, fauna, espais inclosos
al Pla d’espais d’interès natural, artesania ali-
mentària i sobre l’ampliació dels traspassos
d’aprofitaments forestals, pesca fluvial, circula-
ció motoritzada i prevenció d’incendis forestals.

Article 2
Es traspassen al Consell General d’Era Val

d’Aran els serveis i funcions següents:
a) En matèria de restauració hidrologico-

forestal.
Determinar conjuntament amb el Departa-

ment d’A gricultura, R amaderia i Pesca les
obres i els treballs de restauració hidrologicofo-
restal que es realitzaran en el territori d’Era Val
d’Aran.

b) En matèria de fauna.
Planificació i realització, conjuntament amb

el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, de les actuacions de repressió del fur-
tivisme, així com del recompte cinegètic d’apro-
fitaments o cens.

Autoritzacions previstes a la normativa vigent
per a la realització d’activitats fotogràfiques, ci-
entífiques i esportives.

c) En matèria d’espais inclosos al Pla d’espais
d’interès natural.

És responsabilitat del Consell General d’Era
Val Aran la gestió dels espais inclosos dins del
PEIN delimitats a l’àmbit del territori aranès.

El Consell General es podrà acollir als ajuts,

tant econòmics com tècnics, que en el seu cas es-
tableixi la Generalitat o altres administracions
per a la gestió d’aquests espais.

d) En matèria d’artesania alimentària.
Promoció dels productes artesanals d’Era Val

d’Aran.
El Consell General es podrà acollir als ajuts,

tant econòmics com tècnics, que puguin establir
la Generalitat o altres administracions per a la
promoció dels productes artesanals.

e) En matèria d’aprofitaments forestals.
Subrogació en els drets i deures inherents als

convenis o consorcis subscrits per l’Administra-
ció forestal amb els ajuntaments d’E ra Val
d’Aran per a la reforestació i tractament de les
masses forestals de la seva propietat.

Autorització d’aprofitaments de productes
del bosc, quan aquesta sigui preceptiva d’acord
amb la normativa vigent.

f) En matèria de pesca fluvial.
Les funcions relatives a la gestió i l’ordena-

ció en matèria de pesca fluvial que té atribuïdes
el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca d’acord amb la normativa vigent.

Pesca elèctrica amb finalitat de repoblació o
salvament dins el territori d’Era Val d’Aran.

El Consell General podrà sol·licitar el suport
tècnic necessari al Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca en cas d’emergència per a ac-
tuacions de salvament de truites. En aquest su-
pòsit les despeses que s’originin aniran a càrrec
del Consell General.

Informar prèviament dels treballs que s’ha-
gin de realitzar en les lleres dels rius.

Informar de totes aquelles qüestions que afec-
tin la pesca fluvial i que, d’acord amb la norma-
tiva vigent, sobre les quals hagi d’informar el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

g) En matèria de circulació motoritzada.
Autoritzacions en relació amb la circulació

motoritzada en els espais naturals de protecció
especial i en els camins i pistes que discorren pel
territori d’Era Val d’Aran, així com la resta de
competències que preveu el Decret 166/1998, de
8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al
medi natural.

h) En matèria de prevenció d’incendis fores-
tals.

Realització d’actuacions en matèria de pre-
venció d’incendis forestals.

El Consell General es podrà acollir als ajuts,
tant econòmics com tècnics, que puguin establir
la Generalitat o altres administracions per a la
gestió de la prevenció d’incendis forestals.

Article 3
3.1 La dotació econòmica que preveu l’acord

adoptat pel Ple de la Comissió de Govern de la
Generalitat-Consell General d’Era Val d’Aran
el 31 de juliol de 1997, s’actualitzarà per a cada
exercici d’acord amb l’increment que s’estableixi
oficialment en l’índex de preus al consum.

3.2 L’esmentada dotació econòmica corres-
ponent a cada exercici, la farà efectiva l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya i s’ins-
trumentarà mitjançant transferència al compte
corrent que el Consell General designi i s’ingres-
sarà a l’inici de cada trimestre de l’any en curs.

Barcelona, 1 de juny de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

XAVIER  POMÉS I A BELLA

Conseller de Governació
FRANCESC XAVIER  MARIMON I SABATÉ

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(99.132.069)

DECRÈT
150/1999, d’1 de junh, de transferéncia de servicis
e foncions dera Generalitat de Catalonha ath
Conselh Generau d’A ran en matèria de restau-
racion idrologicoforestau, fauna, espacis in-
cludidi en Plan d’espacis d’interès naturau, ar-
tesania alimentària e sus era ampliacion des
traspassi de profitaments forestaus, pesca fluviau,
circulacion motorisada e prevencion de huecs
forestaus.

Era Lei 16/1990, de 13 de junhsèga, sus eth
regim especiau dera Val d’Aran, establís en sòn
article 20.3 qu’era Generalitat de Catalonha a
de cedir ath Conselh Generau d’A ran com-
peténcies e servicis sus diuèrses matèries, entre
es quaus i e era pesca, era caça e es profitaments
forestaus.

E th Plen dera Comission de Govèrn dera
Generalitat-Conselh Generau d’Aran, qu’auec
lòc eth dia 4 de mai de 1999, a adoptat un acòrd
sus eth traspàs de competéncies e servicis en
matèria de restauracion idrologicoforestau, fau-
na, espacis includidi en Plan d’espacis d’interès
naturau, artesania alimentària e sus era am-
pliacion des traspassi de profitaments forestaus,
pesca fluviau, circulacion motorisada e pre-
vencion de huecs forestaus, de conformitat damb
eth procediment que prevé eth Decrèt 275/1991,
d’11 de deseme, peth quau se despleguen era
composicion, organisacion e eth foncionament
dera nomentada Comission.

A prepausa des conselhèrs de Governacion
e d’Agricultura, Ramaderia e Pesca e cossent
damb eth Govèrn,

DECRÈTI:

Article 1
Aprovar er acòrd de traspàs de servicis e

foncions dera Generalitat de Catalonha ath
Conselh Generau d’A ran en matèria de res-
tauracion idrologicoforestau, fauna, espacis
includidi en Plan d’espacis d’interès naturau,
artesania alimentària e sus era ampliacion des
traspassi de profitaments forestaus, pesca flu-
viau, circulacion motorisada e prevencion de
huecs forestaus.

Article 2
Se trapassen ath Conselh Generau d’Aran es

servicis e foncions que seguissen:
a) En matèria de restauracion idrologico-

forestau.
Determinar amassa damb eth Departament

d’Agricultura, Ramaderia e Pesca es òbres e es
trabalhs de restauracion idrologicoforestau que
se realisaràn en territòri dera Val d’Aran.

b) En matèria de fauna.
Planificacion e realisacion amassa damb eth

Departament d’Agricultura, Ramaderia e Pesca,
des actuacions de repression deth furtivisme atau
com eth recompte cinegetic de profitaments o cens.

Autorisacions previstes ena normatiua vi-
genta entara realisacion d’activitats fotografi-
ques, scientifiques e esportiues.
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c) En matèria d’espacis includidi en Plan
d’espacis d’interès naturau.

E i responsabilitat deth Conselh Generau
d’Aran era gestion des espacis includidi en PEIN
delimitats en encastre deth territòri aranés.

E th Conselh G enerau d’A ran se poderà
acuélher as ajudes, tant economiques coma
tecniques, que pogue establir era Generalitat o
d’autes administracions entara gestion d’aguesti
espacis.

d) En matèria d’artesania alimentària.
Promocion des productes artesanaus dera Val

d’Aran.
E th Conselh G enerau d’A ran se poderà

acuélher as ajudes, tant economiques coma
tecniques, que pogue establir era Generalitat o
d’autes administracions entara promocion de
productes artesanaus.

e) En matèria de profitaments forestaus.
Subrogacion enes drets e déuers inerents as

convènis o consòrcis subscrits pera Adminis-
tracion forestau damb es ajuntaments dera Val
d’Aran entara reforestacion e tractament des
masses forestaus dera sua proprietat.

Autorisacion de profitament de productes
deth bòsc, quan aguesta sigue preceptiua cossent
damb era normatiua vigenta.

f) En matèria de pesca fluviau.
Es foncions relatiues ara gestion e ordenacion

en matèria de pesca fluviau qu’a atribusides eth
Departament d’Agricultura, Ramaderia e Pesca
cossent damb era normatiua vigenta.

Pesca electrica damb finalitat de repoblacion
o sauvament laguens deth territòri dera Val
d’Aran.

E th Conselh Generau d’A ran poderà so-
llicitar eth supòrt tecnic de besonh ath Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia e Pesca en cas
d’emergéncia entà actuacions de sauvament de
trueites. En aguest supòsit es despenes que s’ori-
ginen anaràn a cargue deth Conselh Generau
d’Aran.

Informar prealablament es trebalhs que s’agen
de realisar enes lères des arrius.

Informar de totes aqueres qüestions qu’afècten
ara pesca fluviau e que, cossent damb era nor-
matiua vigenta, age d’informar eth Departament
d’Agricultura, Ramaderia e Pesca.

g) En matèria de circulacion motorisada.
Autorisacions en relacion ara circulacion

motorisada enes espacis naturaus de proteccion
especiau e enes camins e pistes que passen peth
territòri dera Val d’Aran, atau com era rèsta des
competéncies que prevé eth Decrèt 166/1998 de
8 de junhsèga, de regulacion der accès motorisat
en miei naturau.

h) En matèria de prevencion de huecs fo-
restaus.

Realisacion d’actuacions en matèria de pre-
vencion de huecs forestaus.

Eth Conselh Generau d’Aran se poderà acuél-
her as ajudes, tant economiques coma tecniques,
que poguen establir era Generalitat o d’autes ad-
ministracions entara gestion dera prevencion de
huecs forestaus.

Article 3
3.1 Era dotacion economica que prevé er

acòrd adoptat peth Plen dera Comission de
Govèrn dera Generalitat-Conselh Generau
d’Aran eth 31 de junhsèga de 1997, s’actualisarà
entà cada exercici cossent damb er increment
que s’establisque oficiaument en indèx de prètzi
ath consum.

3.2 Era nomentada dotacion economica
corresponenta a cada exercici, la harà efectiua
era Administracion dera Generalitat de Cata-
lonha e s’instrumentarà mejançant transferéncia
ath compde corrent qu’eth Conselh Generau
designe e s’ingressarà en inici de cada trimèstre
der an en cors.

Barcelona, 1 de junh de 1999

JORDI PUJOL

President dera Generalitat de Catalonha

XAVIER  POMÉS I A BELLA

Conselhèr de Governacion

FRANCESC XAVIER  MARIMON I SABATÉ

Conselhèr d’Agricultura, Ramaderia e Pesca

(99.132.069)

DECRET
156/1999, d’1 de juny, pel qual s’assignen a l’em-
presa pública Parc Sanitari Pere Virgili els mit-
jans personals adscrits a l’Hospital M ilitar de
Barcelona traspassats a la Generalitat de Ca-
talunya.

Atès que en virtut del Reial decret 775/1999,
de 7 de maig, s’han traspassat a la Generalitat
de Catalunya els mitjans personals adscrits a
l’Hospital Militar de Barcelona, a proposta con-
junta dels departaments de la Presidència i de
Sanitat i Seguretat Social, i d’acord amb el Go-
vern,

DECRETO:

Article 1
S’assignen a l’empresa pública Parc Sanita-

ri Pere Virgili els mitjans personals adscrits a
l’Hospital Militar de Barcelona que han estat
traspassats a la Generalitat de Catalunya en
virtut del Reial decret 775/1999, de 7 de maig.

Article 2
L’empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili

exercirà, respecte als mitjans personals traspas-
sats, les facultats que li corresponen segons la
normativa vigent.

Article 3
El gerent de l’empresa pública Parc Sanita-

ri Pere Virgili subscriurà l’acta de presa de pos-
sessió dels mitjans personals transferits.

D ISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta els consellers d’Economia i
Finances i de Sanitat i Seguretat Social, en l’àm-
bit de les seves respectives competències, per
dictar les normes i adoptar les mesures que cal-
gui per al desplegament i l’execució d’aquest
Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 1 de juny de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

XAVIER  TRIAS I V IDAL  DE LLOBATERA

Conseller de la Presidència

EDUARD RIUS I PEY

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

(99.148.118)

DECRET
157/1999, d’1 de juny, pel qual es reconeix l’Es-
cola Universitària de Ciències Experimentals i
Tecnologia de la Universitat Internacional de
Catalunya i s’implanten diferents estudis.

La Llei 11/1997, d’1 d’octubre, de reconeixe-
ment de la Universitat Internacional de Cata-
lunya, estableix els centres dels quals consta
inicialment aquesta Universitat i els estudis que
s’hi imparteixen. L’article 7 d’aquesta Llei es-
tableix que per al reconeixement de nous cen-
tres i implantació de nous ensenyaments cal
l’aprovació del Govern.

D’acord amb això, la Universitat Internaci-
onal de Catalunya ha manifestat la voluntat
d’ampliar la seva oferta educativa amb la cre-
ació d’un nou centre universitari, l’Escola Uni-
versitària de Ciències Experimentals i Tecnolo-
gia, la qual impartirà els estudis conduents a
l’obtenció dels títols d’enginyer tècnic agrícola,
especialitat en indústries agràries i alimentàri-
es; enginyer tècnic agrícola, especialitat en explo-
tacions agropecuàries, i enginyer tècnic agrícola,
especialitat en hortofructicultura i jardineria, i ha
demanat al Comissionat per a Universitats i Re-
cerca el reconeixement d’aquest nou centre i au-
torització per impartir-hi els estudis abans esmen-
tats.

D’acord amb aquesta petició, conforme al que
estableixen la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de re-
forma universitària, el Reial decret 557/1991, de
12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’uni-
versitats i centres universitaris, i el Decret 258/
1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la
Programació Universitària de Catalunya i els
procediments de creació o reconeixement i de
reordenació de centres docents universitaris i
d’implantació d’ensenyaments, a proposta del
conseller de la Presidència i amb l’acord previ
del Govern,

DECRETO:

Article 1
Es reconeix l’Escola Universitària de Cièn-

cies Experimentals i Tecnologia de la Univer-
sitat Internacional de Catalunya, situada a la
carretera Nova Estació de Ferreries, s/n, de
Tortosa (Baix Ebre), a la qual s’implanten els
estudis conduents a l’obtenció dels següents tí-
tols:

Enginyer tècnic agrícola, especialitat en in-
dústries agràries i alimentàries.

Enginyer tècnic agrícola, especialitat en ex-
plotacions agropecuàries.

Enginyer tècnic agrícola, especialitat en hor-
tofructicultura i jardineria.

Article 2
Aquesta autorització té caràcter provisional

i resta condicionada al compliment de l’acord
de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona adop-


