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El Govern aposta per impulsar la innovació industrial 
per recuperar lideratge econòmic  
 

• El Consell Executiu repassa els instruments que ha implementat 
el Govern per incentivar la inversió en R+D a nivell empresarial 
després de la davallada patida a causa de la crisi  

 
• El 2013 s’aprecia un canvi de tendència, ja que la inversió va 

créixer un  0,2% respecte al 2012 
 

• El personal dedicat a l’R+D a Catalunya va créixer fins a arribar a 
les 44.506 persones i una ràtio de l’1,5% en relació amb el total 
d’ocupats, per sobre de la mitjana de la UE i per davant de països 
de referència com ara Alemanya, els Països Baixos o el Regne Unit 
 

• La creació del futur gran centre de tecnologia industrial Eurecat, 
que promou el Govern, o l’impuls de les Comunitats RIS3CAT són 
exemples de les polítiques d’innovació impulsades per la 
Generalitat 

 
El Govern de la Generalitat continua apostant per l’impuls de les polítiques 
d’innovació industrial per tal que el país recuperi una posició de lideratge en 
dinàmiques d’innovació. Després d’anys de davallada en la inversió 
empresarial en innovació a causa de la crisi econòmica, el 2013 s’ha apreciat 
un canvi de tendència: les empreses catalanes van invertir 1.676 milions 
d’euros en R+D el 2013, un 0,2% més que l’any anterior.  
 
Des de fa més d’un any, el Govern, a través del Departament d’Empresa i 
Ocupació, ha implementat un sistema propi d’innovació que, abans del 2020, 
serà equiparable als sistemes dels països més avançats d’Europa. 
 
En la reunió del Consell Executiu s’ha constatat que Catalunya concentrava el 
2013 el major nombre d’empreses innovadores de l’Estat espanyol. En 
concret, segons l’INE, el 20,9% de les empreses amb innovació tecnològica i 
el 22,1% amb innovació no tecnològica espanyoles estaven ubicades a 
Catalunya. Així, el 2013 es van registrar 8.206 empreses innovadores 
catalanes. La inversió empresarial en R+D a Catalunya va representar el 32% 
de la que es va registrar a tot l’Estat espanyol. 
 
A més, el nombre de professionals ocupats en activitats d’R+D va créixer un 
0,1% el 2013, fins a arribar a les 44.506 persones, un 57,3% dels quals són 
investigadors. Aquesta dada, impulsada per l’augment del personal en R+D 
del sector empresarial (un 3,3% entre el 2011 i el 2013) també ha canviat la 
tendència negativa dels darrers anys.  
 



 

 
Acords de Govern. 10.02.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3 

Els 44.506 professionals dedicats a l’R+D representen l’1,5% del total de 
persones ocupades a Catalunya, una ràtio superior a la mitjana de la Unió 
Europea (1,25%). La xifra representa a més el 21,9% de personal dedicat a 
l’R+D del conjunt de l’Estat espanyol. En aquest sentit, Catalunya se situaria 
en la 8a posició del rànquing de la Unió Europea el 2013 en personal d’R+D 
respecte al total d’ocupats, per sobre de països de referència com ara 
Alemanya, Països Baixos o el Regne Unit. 
 
El Govern ha repassat en la reunió del Consell Executiu la situació de 
cadascun dels àmbits d’actuació de l’impuls per a la innovació. Pel que fa a 
l’estratègia d’especialització intel·ligent RIS3CAT, l’objectiu és incrementar els 
índexs d’innovació a través de l’ampliació de la base d’empreses innovadores, 
l’aprofundiment en el nivell d’innovació i l’augment de la transferència i la 
valorització tecnològica. Igualment, és una prioritat incorporar la dimensió 
internacional als instruments de suport a la innovació a les companyies 
catalanes a través de la xarxa de Centres de Promoció de Negocis d’ACCIÓ, 
que ja compta amb personal especialitzat per donar suport a aquest tipus de 
projectes. En aquest aspecte a Catalunya es destinaran entre el 2015 i el 
2020 144 milions d’euros a les Comunitats RIS3CAT providents al 50% dels 
Fons FEDER i d’altres sectors públics i privats. Cal sumar-hi, en aquest mateix 
marc i període, 60 milions d’euros per a nuclis d’innovació tecnològica i 20 
milions per a inversions d’alt impacte. 
 
El Govern, a través del Departament d’Empresa i Ocupació, ha impulsat la 
integració dels sis centres tecnològics avançats de la xarxa TECNIO 
(CETEMMSA, Barcelona Digital, Barcelona Media, ASCAMM, CTM Centre 
Tecnològic i Leitat) per formar el gran centre proveïdor de tecnologia industrial 
a Catalunya, anomenat Eurecat. La Generalitat haurà dotat aquest procés 
amb 45 milions d’euros fins al 2016. 
 
D’altra banda, s’han potenciat diversos instruments ja existents, com els Bons 
d’Innovació Tecnològica, per incentivar les pimes a dur a termes els seus 
primers projectes d’innovació amb proveïdors tecnològics.  
 
Pel que fa als programes europeus, Catalunya va captar un 2,16% dels 
recursos per a projectes competitius del 7è Programa Marc de Recerca, molt 
per sobre de l’1,4% captat durant el 6è Programa. Si aquesta tendència es 
mantingués durant els propers anys, les empreses catalanes rebrien uns 
1.000 milions d’euros per a projectes d’R+D i innovació en el marc de l’Horizon 
2020. 
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El Govern denunciarà davant d’Europa els 
incompliments de dret de la UE que faci el Govern 
espanyol i que perjudiquin els interessos de Catalunya 
 

• El Govern considera convenient posar aquests casos en 
coneixement de les institucions europees, perquè els puguin 
analitzar i prendre les mesures oportunes, tenint en compte que 
poden lesionar els interessos de consumidors, empreses i 
ciutadans  

 
• El Representant Permanent davant la UE serà l’encarregat de 

comunicar els possibles incompliments i fer un seguiment de les 
reclamacions 

 
El Govern ha acordat denunciar davant les institucions europees els possibles 
incompliments de dret de la Unió que faci l’Administració espanyola i altres 
administracions públiques de l’Estat i que puguin perjudicar els interessos de 
Catalunya i els seus ciutadans. El Representant Permanent davant la UE, amb 
seu a Brussel·les, serà l’encarregat de comunicar aquests casos a les 
institucions europees, fer un seguiment de les comunicacions presentades i 
informar-ne periòdicament el Govern. 
 
La pertinença a la Unió Europea comporta als estats membres l’obligació 
d’aplicar correctament els tractats i el dret de la Unió. L’aplicació incorrecta de 
la legislació europea per part d’altres administracions públiques de l’Estat i 
particularment del Govern espanyol pot perjudicar els interessos de Catalunya 
i dels seus ciutadans i empreses. Davant d’això, el Govern considera 
convenient posar en coneixement de les institucions europees competents els 
possibles incompliments perquè els puguin analitzar i prendre les mesures 
oportunes. D’acord amb els tractats constitutius de la UE, la Comissió 
Europea (CE) és la institució que té assignada la funció de vetllar per la 
correcta aplicació del dret de la UE i de supervisar que els estats membres no 
incompleixin les seves obligacions.  
 
El Govern entén que els departaments de la Generalitat són els qui, en 
primera instància, poden detectar possibles incompliments i considerar la 
conveniència de posar-los en coneixement de la CE, però per dotar de 
coherència l’actuació del Govern considera necessària l’adopció d’aquest 
procediment de comunicació i coordinació transversal. De fet, la decisió de 
comunicar els presumptes incompliments s’adoptarà per acord de Govern a 
proposta conjunta del departament impulsor i del departament competent en 
matèria de relacions exteriors.  
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El Govern potencia la Comissió interdepartamental de 
nitrats i dejeccions ramaderes i crea la Comissió mixta 
d’interlocució amb els agents implicats 
 

• La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
s’incorpora a la Comissió Interdepartamental, que garanteix la 
comunicació i la coordinació entre tots els departaments amb 
competències en la matèria 
 

• La Comissió mixta d’interlocució, amb representants de 
l’Administració i del sector, permetrà assessorar sobre com 
optimitzar i utilitzar fertilitzants 

 
El Consell Executiu ha aprovat incorporar la Direcció General d’Energia, Mines 
i Seguretat Industrial a la Comissió interdepartamental de nitrats i dejeccions 
ramaderes, que té com a objectiu elaborar, definir i coordinar les estratègies i 
polítiques del Govern de la Generalitat sobre matèria orgànica i fertilització. 
També treballa per vetllar per valoritzar les dejeccions ramaderes com a 
fertilitzants, de manera que assegurin la protecció de les aigües subterrànies, 
els sòls i la salut de les persones. El Consell Executiu ha aprovat una 
modificació del decret de 2012 pel qual es creava la Comissió. 
  
La creació de la Comissió responia al fet que Catalunya compta amb un 
important sector agrícola, ramader i agroalimentari que, en el seu procés de 
transformació, genera un elevat volum de matèria orgànica com a subproducte 
i/o residu a gestionar, i a la necessitat de coordinar les diferents unitats de 
l’Administració per disposar d’un coneixement millor i poder donar una 
resposta àgil i eficaç en la tramitació, el seguiment i el control dels sistemes de 
gestió de les dejeccions ramaderes, dels fertilitzants nitrogenats i de la matèria 
orgànica en general. 
 
L’experiència assolida des de la creació de la Comissió ha posat de manifest 
la conveniència de completar la seva composició, amb la integració del titular 
de la direcció general competent en matèria d’energia. I és que el Pla 
d’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 considera el biogàs generat 
en el tractament de la biodigestió de purins com un aspecte principal de les 
polítiques energètiques per contribuir a maximitzar la valorització energètica 
del biogàs provinent de granges de cicle tancat i de la indústria 
agroalimentària. 
  
D’altra banda, amb l’objectiu de potenciar i millorar el marc de col·laboració 
existent amb els sectors afectats, el Govern ha considerat convenient 
completar la regulació vigent i crear una comissió mixta d’interlocució. Estarà 
formada per representants dels òrgans i entitats de la Generalitat i els 
diferents sectors representatius d’interessos relacionats amb la fertilització i la 
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gestió de la matèria orgànica. L’objectiu és afavorir una racionalització 
adequada de la fertilització i millorar la gestió de les dejeccions ramaderes. 
 
En aquesta matèria, cal reiterar la importància d’aplicar el Pla Estratègic de la 
fertilització agrària i de la gestió de les dejeccions ramaderes de Catalunya, 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
El Pla té dos objectius prioritaris: permetre un creixement i desenvolupament 
del sector, acompanyant-lo de mesures de gestió i valorització dels nutrients 
produït per la ramaderia intensiva, i millorar els estàndards de qualitat 
ambientals. 
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El Govern sol·licita un dictamen al CGE previ a la 
interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra 
diversos preceptes de la Llei de metrologia 

 
• Les disposicions finals de la norma modifiquen tant la Llei 

d’indústria com la Llei del sector elèctric, fet que podria vulnerar 
les competències de la Generalitat en matèria d’indústria i energia  

 
El Consell Executiu ha sol·licitat al Consell de Garanties Estatutàries un 
dictamen preceptiu previ a la interposició d’un possible recurs 
d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional sobre diferents 
preceptes de la Llei 32/2014, de metrologia, aprovada pel Govern espanyol, 
en considerar que envaeixen les competències de la Generalitat en matèria 
d’indústria i d’energia. A més d’establir i aplicar el sistema legal d’unitats de 
mesura, la norma modifica, mitjançant tres de les seves disposicions finals, la 
Llei d’indústria i la Llei del sector elèctric, modificacions que el Govern 
adverteix que podrien vulnerar la capacitat normativa, executiva i supervisora 
de la Generalitat en aquestes matèries.  
 
Les modificacions que introdueix a la Llei d’indústria afecten l’habilitació dels 
organismes de control (les entitats encarregades de verificar el compliment de 
les condicions de seguretat de les activitats, productes i instal·lacions 
industrials per part de les empreses) i la seva supervisió. La Llei de metrologia 
estableix que els organismes de control podran escollir les autoritats d’origen 
a l’hora d’habilitar-se, és a dir, podran decidir quina normativa autonòmica han 
de complir per ser reconegudes per prestar els seus serveis al conjunt de 
l’Estat, sempre que tinguin una seu en aquell territori. El Govern adverteix que 
això pot comportar que es desplaci i es desactivi el principi de territorialitat de 
les disposicions i actes de la Generalitat per a la supervisió d’aquestes 
entitats. 
 
A més, aquests aspectes de la Llei de metrologia es remeten a la Llei de 
garantia de la unitat de mercat, que segons el dictamen emès en el seu 
moment pel Consell de Garanties Estatutàries vulnera les competències de la 
Generalitat, per la qual ja s’ha presentat recurs d’inconstitucionalitat davant del 
TC.  
 
En l’àmbit elèctric, la Llei de metrologia afegeix un article a la Llei del sector 
elèctric on habilita la planificació elèctrica espanyola a incloure un annex no 
vinculant d’infraestructures, per poder iniciar-ne la tramitació. El Govern 
considera que l’existència d’aquest annex pot obligar-la a tramitar 
infraestructures que no s’acabin realitzant o bé pot comportar la suspensió de 
processos administratius d’actuacions ubicades a Catalunya i competència de 
la Generalitat que siguin dependents de la planificació elèctrica vinculant. 
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Altres acords del Govern 
 
Autorització per transferir 25,5 milions d’euros del Fons de Contingència 
al Departament de Governació i Relacions Institucionals per fer front a 
les despeses del 27S  
 
El Consell Executiu ha autoritzat transferir crèdits del Fons de Contingència 
del pressupost de 2014, prorrogat per al 2015, al Departament de Governació 
i Relacions Institucionals per fer front a les despeses previstes per a la 
celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 27 de 
setembre. L’import global de la transferència és de 25.585.000 euros.  
 
Prorrogat el Programa per continuar amb el procés de racionalització i 
simplificació del sector públic de la Generalitat 
 
El Consell Executiu ha aprovat prorrogar dos anys més la vigència del 
Programa per dur a terme el procés de racionalització i simplificació del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya. Creat el 2013, tenia una vigència inicial 
de dos anys que ara s’ha ampliat dos anys més, a fins a l’1 d’abril de 2017. La 
seva finalitat és impulsar i coordinar les actuacions necessàries per assolir 
més eficàcia i eficiència en la provisió del sector públic i garantir la 
sostenibilitat de les finances públiques. Les funcions encomanades les 
desenvolupa l’Oficina de Racionalització del Sector Públic Instrumental de la 
Secretaria d’Administració i Funció Pública. 
 
Inicialment es va preveure que la vigència del Programa seria de dos anys, al 
final dels quals s’avaluarien els resultats obtinguts a partir de les actuacions 
realitzades. En aquest sentit, cal destacar que durant aquests dos anys s’ha 
complert amb escreix l’objectiu de reducció del 25% de les entitats amb 
participació majoritària de la Generalitat establert al Pla de Govern 2011-2014. 
En concret, durant la vigència del Programa s’ha aconseguit una reducció del 
29% de les entitats amb participació majoritària de la Generalitat, que han 
passat de 273 a 194, en data 31 de desembre de 2014. Pel que fa a l’impacte 
econòmic, s’ha reduït un 28,6% el pressupost assignat a les entitats del sector 
públic dels exercicis pressupostaris de 2010 a 2014. 
 
També s’ha dut a terme una tasca important d’informació, transparència i 
publicitat sobre el sector públic, com ara les guies sobre racionalització i 
simplificació del sector públic. A més, des de febrer del 2014 l’Administració 
compta amb el web del sector públic, amb informació de la política de 
racionalització, configuració, composició, classificació i dimensions del sector 
públic de la Generalitat. 
 
Les actuacions previstes els propers dos anys passen per potenciar el sistema 
d’informació del sector públic de la Generalitat; formular noves propostes de 
racionalització, simplificació i millora del sector públic instrumental; desplegar 
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actuacions de millora de la governança del sector públic i institucionalitzar les 
auditories administratives (funcionals) que han d’informar sobre la qualitat i 
l’eficiència dels serveis públics i la transparència i el bon govern de les entitats 
del sector públic. 
 
Totes aquestes línies de treball s’emmarquen en l’eix 8 del Pla de reforma de 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. 
 
Aprovat el decret del currículum del títol de grau superior de basquetbol, 
que completa la formació en aquest esport  
 
El Consell Executiu ha aprovat el decret del currículum del títol de grau 
superior dels ensenyaments esportius en l’especialitat de basquetbol. 
D’aquesta manera es completa tota la formació del sistema educatiu en 
aquesta disciplina, conjuntament amb el títol de tècnic en basquetbol. El 
decret vol donar resposta a les necessitats de qualificació professional del 
sector detectades a Catalunya. 
 
La durada del grau superior és de 765 hores lectives, que inclou un bloc de 
formació pràctica de 200 hores i un projecte final de 60 hores. L’objectiu és 
que els titulats del grau superior siguin competents per programar i dirigir 
l’entrenament de jugadors de basquetbol i d’equips de basquetbol, dirigir la 
seva participació en competicions de nivell mitjà i alt, programar i dirigir 
l’ensenyament d’aquest esport, i dirigir escoles de basquetbol. 
 
Aquestes competències es podran desenvolupar al sector esportiu i del lleure, 
concretament en l’àmbit de l’ensenyament, l’entrenament i la direcció de 
jugadors i equips de basquetbol de nivell mitjà i alt. Les principals ocupacions 
que podran exercir, entre d’altres, seran les de director de jugadors de 
basquetbol de nivell mitjà i alt; director de departaments, seccions o escoles 
de basquetbol, o promotor d’activitats relacionades amb aquest esport. Les 
podran exercir, per exemple, en centres d’alt rendiment esportiu, centres de 
tecnificació esportiva, escoles de basquetbol, clubs i associacions esportives o 
federacions esportives. 
 
Aprovada la revisió dels plans d’emergències INUNCAT i CAMCAT  
 
El Consell Executiu ha aprovat la revisió de dos plans especials de Protecció 
Civil de la Generalitat: l’INUNCAT, per emergències per inundacions, i el 
CAMCAT, per contaminació accidental de les aigües marines. Els plans 
especials són els documents que organitzen la protecció civil enfront d’un risc 
concret, i per tant es fan per un àmbit i un risc concrets. 
 
El Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT), 
aprovat pel Govern el 2006, té com a finalitat disposar d’una planificació 
d’emergències que permeti afrontar i gestionar eficaçment les incidències i 
emergències que es puguin produir per inundacions a Catalunya. També ha 



 

 
Acords de Govern. 10.02.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

10 

d’establir l’estructura de resposta, l’operativa i els procediments necessaris per 
gestionar qualsevol emergència associada a les inundacions per minimitzar el 
risc, garantir la seguretat de les persones i la protecció dels béns, 
infraestructures i medi ambient. 
 
El nou INUNCAT preveu que el Consell Assessor del Pla s’organitza a nivell 
de Catalunya i que els equips molt especialitzats dels organismes que formen 
part d’un grup podran participar en el desenvolupament de les tasques d’altres 
grups a petició del seu coordinador operatiu. S’han actualitzat les funcions del 
pla del grup d’avaluació hidrometerorològic a partir del pla d’actuació de grup 
que s’està redactant i s’ha inclòs una introducció dels treballs que s’han fet en 
el marc de la Directiva europea d’inundacions (incorporació de les Àrees de 
Risc Potencial Significatiu d’Inundació) i que afectarà en les properes 
actualitzacions i revisions. 
  
De la seva banda, el Pla especial d’emergències per contaminació accidental 
de les aigües marines (CAMCAT), aprovat el 2003, té com a finalitat disposar 
d’una planificació d’emergències que permeti afrontar i gestionar eficaçment 
les incidències i emergències que es puguin produir per un succés de 
contaminació marina, ja sigui per una acció deliberada o derivada d’un 
accident. Estableix l’estructura de resposta, l’operativa i els procediments 
necessaris per gestionar qualsevol emergència associada al risc de 
contaminació marina, amb la finalitat de minimitzar el risc, garantir la seguretat 
de les persones i la protecció dels béns, infraestructures i el medi ambient. 
 
S’han introduït novetats a nivell normatiu i canvis en l’abast del pla, 
incorporant també els supòsits de contaminació marina de forma deliberada. 
També s’han introduït els plans interiors marítims i s’han fet canvis en la seva 
operativitat. Així, la declaració de prealerta s’estén als escenaris de 
contaminació marina lleu; la fase d’alerta es preveu per als escenaris de 
contaminació marina de gravetat mitjana, i la fase d’emergència es manté per 
als escenaris de contaminació marina molt greu. Al pla CAMCAT també s’ha 
incorporat la previsió que l’activació del pla no comportarà sempre 
necessàriament la posada en funcionament de tota l’estructura del pla, de 
manera que, en funció de les característiques de l’emergència, s’activarà de 
manera total o parcial l’estructura operativa.   

 
La Glèisa dera Purificacion de Bossòst, declarada bé cultural d’interès 
nacional  
 
El Consell Executiu ha aprovat declarar bé cultural d’interès nacional la Glèisa 
dera Purificacion de Bossòst, a la Vall d'Aran. El monument és un dels millors 
exemples de l’arquitectura romànica aranesa del segle XII, ja que ha 
conservat una gran unitat estilística i cronològica.  
 
Ubicada al nucli antic de Bossòst, és una notable construcció romànica amb 
planta basilical de tres naus. Com acostuma a ser habitual a la Vall d’Aran, tot 
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i que no hi ha documentació escrita de la construcció de l’església, se n’ha 
pogut refer la cronologia a partir de l’anàlisi dels elements arquitectònics i 
artístics del monument i de l’estudi comparatiu amb altres edificis propers.  
 
La primera referència conservada és de l’any 1313. L’església va ser 
construïda possiblement en dues etapes: la primera, a cavall entre els segles 
XI i XII, quan es devia edificar el campanar. I, la segona, durant la segona 
meitat del segle XII, quan es va construir l’edifici. L’any 1743, obeint un 
mandat històric dels bisbes de Comenge, es va aixecar una sagristia al costat 
nord de l’absis central. L’any 1983, arran d’una actuació important de 
restauració en el monument, es va consolidar el campanar, amb la 
recuperació de les seves obertures, l’enderrocament de la sagristia i la 
reconstrucció de l’absidiola desapareguda.  
 
La declaració de BCIN també comprèn el conjunt de béns mobles vinculats 
històricament a l’edifici. Destaca un fragment de pintura mural al tremp a 
l’àbsida central de la segona meitat del segle XIV, on estan representades 
l’Epifania i l’escena de Jesús al temple discutint amb els doctors. Altres béns 
destacats són tres peus d’altar monolítics, possiblement romànics; tres frontals 
d’altar de fusta tallada i policromada d’estil barroc; una roda de campanes del 
segle XVIII; una creu processional de plata sobredaurada, obrada per 
l’argenter de Barcelona Pere Farrell l’any 1614; dues portes de fusta de doble 
batent, on hi ha tallats els símbols pontificals i creus de Malta; un conjunt del 
monument de Setmana Santa, integrat per set peces de teles pintades al 
tremp amb escenes de la Passió, del segle XVII, i una pica baptismal i 
beneitera, objectes litúrgics d’orfebreria i cinc campanes dels segles XVIII i 
XIX.  
 
Aprovada la denominació ‘embassament de Darnius Boadella’ per al 
pantà del riu la Muga, a l’Alt Empordà  
 
El Consell Executiu ha aprovat adoptar la denominació embassament de 
Darnius Boadella per a l’embassament del riu la Muga, a l’Alt Empordà, que es 
troba situat als termes de Maçanet de Cabrenys, Sant Llorenç de la Muga, 
Terrades i, majoritàriament, dins del terme de Darnius. D’ara en endavant, la 
denominació servirà de referència per a l’edició de cartografia, retolació, guies 
i altres publicacions i productes informatius.  
 
L’article 18.3 de la Llei de política lingüística estableix que correspon a 
l’Executiu l’aprovació de tota mena de topònims, llevat de vies urbanes i nuclis 
de població, que correspon als ajuntaments. La Comissió de Toponímia és 
l’òrgan d'assessorament, consulta i proposta en relació amb la fixació oficial 
dels topònims de Catalunya. 
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