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Les àrees excloses de l’àmbit del parc són les
que deriven de la cartografia que s’adjunta.
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D ECRET
161/2001, de 12 de juny, de m odificació del D ecret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

A NNE X 3
D elim itació de la reserva natural parcial de les
fagedes dels Ports
Term e m unicipal de R oquetes
La delimitació s’inicia al cim de la mola del
Boix i segueix la carena de les Serrassoles en
direcció sud-oest fins a trobar el límit de terme
municipal entre R oquetes i la Sénia. Continua
pel límit de terme municipal en direcció sud
primer i est després, fins al coll de l’A ssucar, en
el punt on creua amb la corba de nivell 1.180 m.
Continua per la corba de nivell 1.180 m en direcció sud uns 500 m, fins a la capçalera de l’afluent del barranc de la Vall. Baixa per aquest
barranc en direcció sud-est fins la cota 800, a
partir de la qual continua per la corba de nivell
800 m sempre en direcció sud-est, fins al terme
de Mas de Barberans.
Term e m unicipal de M as de B arberans
Segueix la corba de nivell 800 m en direcció
sud-est fins a la primera carena secundària, per
la qual ascendeix en direcció oest fins la carena dels Curullons. Continua per aquesta carena, límit dels termes de R oquetes i Más de Barberans, en direcció nord-oest passant pel cim de
la Joca, cota planimètrica 1.091,5 m, fins al punt
on es troben els termes de Mas de Barberans,
R oquetes i la Sénia.
Term e m unicipal de la Sénia
La delimitació continua pel límit de terme
municipal en direcció nord fins al cim de les
Mirandes, on el deixa per seguir la carena en
direcció sud-oest fins al morral del Catinell. Des
d’aquest punt, baixa per la carena fins al camí
de Vallcanera, pel qual continua en direcció nord
fins a l’aiguabarreig entre els barrancs dels Cirers i del R etaule.
Segueix la carena en direcció oest fins a un
turó de cota planimètrica 1.130 m, el qual depassa fins a trobar la cota 1.100 m. Continua per la
corba de nivell 1.100 m en direcció oest fins a
creuar el barranc dels Cirers, a partir del qual
la delimitació prèn direcció nord-est, sempre
seguint la corba de nivell 1.100 m, fins al barranc
de la Carrasca.
La delimitació segueix la pista que s’enfila pel
marge occidental del barranc fins que el creua,
punt a partir del qual segueix el barranc fins a
la carena. Continua en la mateixa direcció en
sentit descendent fins a creuar el camí de Carlares. Segueix per aquest camí en direcció nord
primer i est després, fins a creuar el límit de terme municipal.
Q ueden excloses les edificacions existents
adjacents al límit del terme municipal de R oquetes ubicades a la zona denominada Casetes
Velles.
Term e m unicipal de Tortosa
Segueix el camí de Carlares fins que aquest
creua la corba de nivell 1.100 m. Continua per
aquesta cota en direcció est fins el primer afluent
dret del barranc de l’E mbarronat de Carlares.
La delimitació puja per aquest l’afluent fins al
cim de la mola del Boix.
(01.151.132)

El Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció,
té per objecte regular un àmbit específic o tipologia específica dels residus generats a Catalunya
en el marc de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
A questa Llei, d’acord amb els principis de la
Unió Europea en matèria de gestió dels residus,
estableix a l’article 5 la necessitat de regular mitjançant disposició reglamentària la gestió de
determinades categories de residus quan la seva
naturalesa, característiques o problemàtica ho
aconsellin.
El Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció,
necessita d’una adaptació quant a diversos aspectes de la seva regulació derivats de l’experiència que s’ha assolit durant els anys de la seva
aplicació.
E n tal sentit, s’ha considerat oportú incloure dins d’aquesta adaptació un seguit d’aspectes que contribuiran a un millor control de la
gestió dels enderrocs i altres residus de la construcció, com la signatura per part dels sol·licitants de la llicència d’obres d’un document
d’acceptació amb un gestor autoritzat de forma
que l’ens local tingui un coneixement cert de la
correcta destinació d’aquests residus. Igualment
s’actualitza la quantia de la fiança per la gestió
d’aquests residus que el propi D ecret 201/1994
ja preveia a la disposició addicional segona i es
prenen en consideració les previsions que els
programes de gestió aprovats per la G eneralitat de Catalunya fan en relació amb la suficiència
de les instal·lacions d’enderrocs i altres residus
de la construcció, per tal de poder donar un
millor servei i una correcta gestió dels enderrocs
a les diferents comarques de Catalunya.
Finalment, cal tenir en compte que el 30 de
juny de 1999 va entrar en vigor la Llei 3/1998, de
27 de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental. A tesa la incidència d’aquesta
normativa en diferents àmbits, com ara el relatiu als residus de la construcció, es fa necessari
adaptar el Decret 201/1994 a les noves exigències
de la normativa ambiental.
Per tot això, d’acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica A ssessora, a proposta del
conseller de Medi A mbient, i d’acord amb el
G overn,
D E CR E TO :
A rticle únic
S’introdueixen les modificacions següents en
el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció:
—1 L’apartat 2.a) de l’article 5 queda redactat de la manera següent:
“a) Lliurar els residus a un gestor autoritzat
per al seu reciclatge o per a la disposició del
rebuig i abonar-li, si s’escau, els costos de gestió.
”El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’ajuntament, haver signat amb
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un gestor autoritzat un document d’acceptació
que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. E n aquest document ha
de constar el codi de gestor i el domicili de
l’obra.
”E l sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament, en el termini d’un mes a
comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus
de residus lliurats.”
—2 E l segon paràgraf de l’article 6 queda redactat de la manera següent:
“Obtenir la llicència ambiental per a l’exercici
de l’activitat i la inscripció en el R egistre de
gestors de residus d’enderrocs de la Junta de
R esidus.”
—3 S’afegeixen, a l’encapçalament dels dos
darrers apartats de l’article 6, les lletres c) i d),
respectivament, i s’afegeix un últim apartat e)
al mateix article amb la redacció següent:
“e) E metre el corresponent certificat referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, un
cop acabada l’obra, i lliurar-lo al titular de la llicència.”
—4 L’apartat 1 de l’article 11 queda redactat
de la manera següent:
“11.1 L’exercici de les activitats de gestió
dels residus d’enderrocs i altres residus de la
construcció resta subjecte a les determinacions
de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció
integral de l’A dministració ambiental, i del
R eglament que la desenvolupa.”
—5 S’afegeix un apartat 3 a l’article 11 amb la
redacció següent:
“11.3 L’atorgament de la corresponent llicència ambiental tindrà en compte els criteris
establerts en l’apartat anterior i la suficiència
de les instal·lacions de disposició del rebuig,
d’acord amb els programes de gestió aprovats
per la G eneralitat de Catalunya.”
—6 La disposició addicional 1 queda redactada de la manera següent:
“—1 L’import de la fiança prevista en l’article 5.2.c) d’aquest D ecret, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència urbanística municipal, es fixa en les quanties següents:
”a) R esidus d’enderrocs i de la construcció,
2.000 ptes./m3 de residus previstos en el projecte,
amb un mínim de 20.000 ptes.
”b) R esidus d’excavacions, 1.000 ptes./m 3,
amb un mínim de 50.000 ptes. i un màxim de 4
milions de ptes.”
Barcelona, 12 de juny de 2001
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
F E LIP P U IG I G O D E S
Conseller de Medi A mbient
(01.151.053)

*
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D EPA RTA MENT
D ’INTERIOR
D ECRET
157/2001, de 12 de juny, de regulació de les àrees de R adiofreqüència i Telefonia, de Parc M òbil i E quipam ents i d’Infraestructures Policials
de la policia de la G eneralitat-m ossos d’esquadra.
El cos de mossos d’esquadra està experimentant, com a conseqüència del procés de desplegament territorial, un increment constant dels
efectius i les unitats que l’integren, tant a nivell
central com territorial. A quest fet comporta,
igualment, un increment de les demandes de
nous mitjans tècnics de suport a la funció policial,
generats, fonamentalment, en el si de les unitats
operatives.
E n aquest sentit, l’àmbit de les telecomunicacions, com a sector objecte de ràpides i constants innovacions tecnològiques aplicables a la
funció policial, és un sector generador de nous
requeriments quant a equipaments i instal·lacions de telecomunicacions.
Les unitats del cos necessiten subministraments i equipaments per a la prestació del servei públic policial, la qual cosa exigeix disposar
d’informació tècnica sobre la seva utilització. La
complexitat derivada de la gestió del parc mòbil aconsella, també, disposar d’un òrgan que
centralitzi els requeriments en aquest àmbit i
que, en el marc del desplegament territorial,
formuli propostes relatives a l’adquisició i reposició dels vehicles que hagin d’adscriure’s a les
unitats operatives.
D ’altra banda, s’ha fet palesa la conveniència d’establir la figura d’un interlocutor operatiu
pel que fa a les infraestructures policials, en
atenció al nombre d’edificis i instal·lacions policials i la necessitat de comptar amb el criteri
operatiu en el moment de dimensionar les noves infraestructures per al desplegament territorial.
Finalment, es considera oportú que les àrees de Radiofreqüència i Telefonia, de Parc Mòbil
i E quipaments i d’Infraestructures Policials siguin funcionalment coordinades pel coordinador de R ecursos G enerals de la Subdirecció
G eneral O perativa de la D irecció G eneral de
Seguretat Ciutadana.
Per tant, de conformitat amb el que estableix
l’article 3.e) del Decret 157/1996, de 14 de maig,
de determinació dels òrgans que exerceixen les
atribucions i les facultats atorgades al D epartament de Governació per la Llei 10/1994, d’11 de
juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra; d’acord amb l’article 13 del Decret 297/
1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’A dministració de la
G eneralitat de Catalunya; en ús de les competències que atribueix la disposició final de la Llei
esmentada; a proposta del conseller d’Interior,
i amb la deliberació prèvia del G overn,
D E CR E TO :
A rticle 1
1.1 Es creen, dins el cos de mossos d’esquadra, les àrees de Radiofreqüència i Telefonia, de
Parc Mòbil i E quipaments i d’Infraestructures
Policials, les quals desenvolupen les funcions que
recullen els articles 3, 4 i 5 d’aquest D ecret, respectivament.

1.2 A l front de cadascuna de les àrees hi ha
un cap, al qual corresponen la direcció i la supervisió de tots els serveis de l’àrea.
A rticle 2
Les àrees creades per aquest Decret depenen
orgànicament de la Subdirecció G eneral O perativa de la D irecció G eneral de Seguretat Ciutadana, i seran coordinades funcionalment pel
coordinador de Recursos Generals de la mateixa
Subdirecció.
A rticle 3
Corresponen a l’À rea de R adiofreqüència i
Telefonia les funcions següents:
a) A ssessorar les subdireccions generals
O perativa i d’A dministració i Serveis de la D irecció General de Seguretat Ciutadana en l’àmbit de les telecomunicacions.
b) R ecollir les demandes de nous equipaments de telecomunicacions, estudiar-ne l’oportunitat i, si escau, formular les propostes de
necessitats a la Subdirecció General d’Administració i Serveis de la D irecció G eneral de Seguretat Ciutadana, a través del coordinador de
R ecursos G enerals.
c) Proposar la fixació d’estàndards per a la
instal·lació dels equipaments de telecomunicacions, com també la determinació de les seves
configuracions i prestacions i, si escau, la seva
revisió.
d) Avaluar, des del punt de vista operatiu, el
grau d’utilització dels equipaments i les xarxes
de telecomunicacions i proposar línies de millora
pel que fa a la gestió, l’explotació i el manteniment d’aquests equipaments i xarxes.
e) Col·laborar amb la Subdirecció G eneral
d’Administració i Serveis de la Direcció General
de Seguretat Ciutadana en l’anàlisi i el tractament de la informació estadística sobre el funcionament i la utilització dels equipaments i les
xarxes de telecomunicacions.
f) Col·laborar amb la D ivisió O perativa de
R ecursos H umans en la detecció de necessitats
de formació dels funcionaris del cos de mossos
d’esquadra en matèria de telecomunicacions.
A rticle 4
Corresponen a l’À rea de Parc Mòbil i E quipaments les funcions següents:
a) A ssessorar les subdireccions generals
O perativa i d’A dministració i Serveis de la D irecció General de Seguretat Ciutadana sobre els
equipaments, els subministraments, l’armament
i els vehicles que ha d’utilitzar la policia de la
G eneralitat-mossos d’esquadra.
b) Detectar les necessitats de materials, equipaments, armament i vehicles de les unitats
policials.
c) Col·laborar amb la Subdirecció G eneral
d’Administració i Serveis de la Direcció General
de Seguretat Ciutadana en la planificació i periodificació dels processos d’adquisició i reposició del parc mòbil i de l’armament.
d) Proposar la fixació d’estàndards per a la
instal·lació d’equipaments i materials; la distribució de subministraments; l’adquisició, l’assignació i la distribució d’armament; l’assignació
i la distribució de vehicles, i, si escau, la seva
revisió.
e) Avaluar, des del punt de vista operatiu, el
grau d’utilització dels equipaments, els subministraments, l’armament i els vehicles i proposar mesures per tal d’optimitzar-los.

f) Col·laborar amb la Subdirecció G eneral
d’Administració i Serveis de la Direcció General
de Seguretat Ciutadana en l’anàlisi i el tractament de la informació estadística sobre el funcionament i la utilització dels materials, els equipaments, l’armament i els vehicles.
A rticle 5
Corresponen a l’À rea d’Infraestructures Policials les funcions següents:
a) A ssessorar les subdireccions generals
O perativa i d’A dministració i Serveis de la D irecció General de Seguretat Ciutadana en l’àmbit de les infraestructures policials.
b) Detectar les necessitats d’edificis i instal·lacions de les unitats policials.
c) Col·laborar amb la Subdirecció G eneral
d’Administració i Serveis de la Direcció General
de Seguretat Ciutadana en la planificació i periodificació dels processos d’adquisició dels
edificis i les instal·lacions policials.
d) Proposar la fixació d’estàndards per al
dimensionament dels edificis i les instal·lacions
policials i, si escau, la seva revisió.
e) Avaluar, des del punt de vista operatiu, el
grau d’utilització dels edificis i les instal·lacions
policials i proposar mesures per tal d’optimitzar-los.
f) Avaluar l’autoprotecció dels edificis i les
instal·lacions policials, conjuntament amb les
unitats del cos de mossos d’esquadra que en
tenen encarregada la vigilància, com també
proposar la fixació d’estàndards i la ubicació dels
equipaments tècnics necessaris per dur-la a terme.
g) Col·laborar amb la Subdirecció G eneral
d’Administració i Serveis de la Direcció General
de Seguretat Ciutadana en l’anàlisi i el tractament de la informació estadística sobre el funcionament i la utilització dels edificis i les instal·lacions.
D ISPO SICIÓ

FINA L

A quest D ecret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al D iari O ficial de la G eneralitat de Catalunya.
Barcelona, 12 de juny de 2001
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
X AVIE R P O MÉ S I A BE LLA
Conseller d’Interior
(01.156.104)

D ECRET
162/2001, de 12 de juny, d’estructura de la Direcció G eneral d’E m ergències i Seguretat Civil.
La Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels
serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, regula en el títol II el cos
de bombers de la Generalitat i estableix, en l’article 13, que li corresponen, entre d’altres, les
funcions d’extinció d’incendis, prevenció d’incendis i d’accidents i la intervenció en operacions
de protecció civil, d’acord amb les previsions dels
plans territorials i dels plans especials corresponents, i elaborar els plans d’actuació respectius
dels serveis d’extinció d’incendis. Per la seva

