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PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

DECRET
46/1999, de 23 de febrer, d’ampliació de termini
per adoptar mesures de prevenció d’incendis fo-
restals en urbanitzacions.

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’es-
tableixen mesures de prevenció d’incendis fo-
restals, establia un termini màxim de 3 anys a
partir de la publicació del Decret per tal que es
realitzessin a les urbanitzacions una sèrie d’obres
per a la prevenció d’incendis.

D’altra banda, també es preveia a l’esmentat
Decret l’obligatorietat d’elaborar un Pla d’au-
toprotecció que s’ha d’incorporar al Pla munici-
pal d’actuació. Amb posterioritat, la Llei 4/1997,
de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
regula detalladament el contingut d’aquests plans.

La complexitat que suposa la implantació
d’aquestes mesures, la dificultat d’executar-les
en la gran quantitat d’urbanitzacions existents
a Catalunya i la conveniència d’adaptar els plans
d’autoprotecció al contingut de l’esmentada Llei
4/1997, fan necessari ampliar el termini d’exe-
cució de les obres de prevenció d’incendis a les
urbanitzacions, fixat a la disposició transitòria
del Decret 64/1995, de 7 de març.

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

DECRETO:

Article 1
S’amplia en dos anys, comptats des de la pu-

blicació d’aquesta disposició, el termini establert
a la disposició transitòria 1 del Decret 64/1995,
de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals, per realitzar les
obres d’adequació que es preveuen a l’article
2.a), b) i e) de l’esmentat Decret.

Article 2
S’amplia en divuit mesos, comptats des de la

publicació d’aquesta disposició, el termini esta-
blert per elaborar el pla d’autoprotecció a què
fa referència l’article 2.d) de l’esmentat Decret.

Barcelona, 23 de febrer de 1999

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
XAVIER POMÉS  I ABELLA
Conseller de Governació
FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(99.035.009)

DECRET
48/1999, de 23 de febrer, d’adscripció del Centre
Nacional d’Aqüicultura a l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries.

D’acord amb la Llei 23/1985, de 28 de no-
vembre, de creació de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries, els objectius
d’aquesta entitat de dret públic són, entre al-
tres, impulsar la recerca i la innovació tecno-
lògiques dins l’àmbit agroalimentari, facilitar

la transferència dels avenços científics, com tam-
bé la coordinació i la col·laboració amb el sec-
tor públic i el privat en aquestes matèries.

D’altra banda, el Centre Nacional d’Aqüicul-
tura té, entre les funcions que li són assignades
pel Decret 110/1991, de 8 d’abril, d’estructuració
de la Direcció General de Pesca Marítima, les
d’executar els plans nacionals d’experimenta-
ció de cultiu d’organismes i fer-ne el seguiment,
així com la recerca de noves espècies dins el seu
medi natural, l’obtenció de tècniques per a la
producció estabulada i la recerca de noves tèc-
niques de producció en col·laboració amb els
productors.

El fet que ambdues actuacions siguin comple-
mentàries i incideixin sobre un mateix àmbit ha
determinat que es consideri la conveniència que
el Centre Nacional d’Aqüicultura sigui adscrit
a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries, per tal d’assolir un major grau d’eficàcia
tant en el sector públic com en el sector privat.

Amb aquesta finalitat, l’article 13 de la Llei
25/1998, de 31 de desembre, de mesures admi-
nistratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, auto-
ritza el Govern de la Generalitat a adscriure el
Centre Nacional d’Aqüicultura, dependent del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries (IRTA).

En conseqüència, a proposta dels consellers
d’Economia i Finances i d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
S’adscriu el Centre Nacional d’Aqüicultura,

dependent de la Direcció General de Pesca
Marítima del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca, a l’Institut de Recerca i Tecno-
logia Agroalimentàries.

Article 2
2.1 Atès que el personal que presta serveis

a l’IRTA té regulades per conveni propi les seves
condicions de treball, al personal funcionari o
laboral adscrit al Centre Nacional d’Aqüicultura
que manifesti la seva conformitat a passar a
dependre d’aquesta empresa pública, se li for-
malitzarà un nou contracte laboral i, si escau,
restarà en la situació administrativa d’excedèn-
cia voluntària per incompatibilitat respecte del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
d’acord amb les normes de dret administratiu
o laboral que els siguin aplicables.

2.2 Igualment, el personal laboral o funci-
onari que romangui al Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca serà redistribuït a altres
centres del Departament, d’acord amb criteris
funcionals i de proximitat geogràfica, i queda-
rà sotmès a les normes sobre provisió de llocs
de treball establertes per la normativa vigent.

Article 3
S’adscriu a l’IRTA l’edifici i les instal·lacions

que constitueixen la seu del Centre Nacional
d’Aqüicultura, ubicat a la carretera Poble Nou,
km 6, 43540 Sant Carles de la Ràpita, així com
la resta de béns mobles i material destinats al seu
funcionament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Se suprimeix la secció Centre Nacional
d’Aqüicultura de l’article 8.2 del Decret 110/
1991, de 8 d’abril, d’estructuració de la Direc-
ció General de Pesca Marítima (DOGC núm.
1449, de 31.5.1991), modificat pel Decret 293/
1994, de 4 de novembre (DOGC núm. 1973, de
16.11.1994).

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga el Decret 159/1998, de 23 de juny,
pel qual es regula el règim d’autonomia econò-
mica del Centre Nacional d’Aqüicultura (DOGC
núm. 2672, de 2.7.1998).

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta els consellers d’Economia i
Finances i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
perquè dictin les disposicions necessàries per fer
efectiu el contingut d’aquest Decret.
—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’1 d’abril
de 1999.

Barcelona, 23 de febrer de 1999

JORDI PUJOL
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ARTUR MAS I GAVARRÓ
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FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
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DECRET
49/1999, de 23 de febrer, de creació de la Comissió
Assessora de Ciències i Tecnologia.

Catalunya ha fet els darrers anys un esforç
notable en els diversos camps de la recerca ci-
entífica i la innovació tecnològica. Un esforç,
però, que ha de continuar per situar el sistema
d’R+D català en les millors condicions en el
context europeu i internacional.

Si Catalunya ha de ser un país modern, de
qualitat i competitiu, si vol integrar-se plenament
en la societat del coneixement, si vol una eco-
nomia capaç de créixer i competir internacional-
ment, ha de convertir la recerca, el desenvolu-
pament i la innovació tecnològica en eines de
progrés assumides plenament per la societat
catalana.

El Govern de la Generalitat, amb la finalitat
d’impulsar aquesta política, va endegar el Pla de
recerca de Catalunya, com a instrument de co-
ordinació de les actuacions en R+D, i amb l’ob-
jectiu de contribuir a vertebrar i enfortir el sis-
tema català de ciència i tecnologia. Ara, per tal
d’impulsar la participació i col·laboració social
en la recerca i el desenvolupament tecnològic,
crea una Comissió Assessora amb una àmplia
representació dels sectors implicats.

Per aquest motiu, d’acord amb el que preveu
l’article 22 de la Llei 13/1989, de 14 de desem-
bre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Ca-
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