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amb publicitat i d’acord amb els principis
d’igualtat, de mèrit i de capacitat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
El Govern pot acordar la transferència de la

titularitat o l’adscripció a l’ens Infraestructures
Ferroviàries de Catalunya de les infraestructures
ferroviàries ja existents que siguin competència
de la Generalitat, i també de les que en siguin
accessòries o complementàries.

Segona
S’autoritza el Govern perquè, amb relació

a la construcció d’infraestructures del transport
ferroviari que siguin competència de la Gene-
ralitat que ja hagin estat encomandes a l’entra-
da en vigor d’aquesta Llei, acordi la subroga-
ció de l’ens Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya en la posició jurídica de la Genera-
litat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
En tot el que no sigui regulat per aquesta Llei

és aplicable la normativa pròpia dels ens públics
que sotmeten llur activitat al dret privat i les
normes generals de règim jurídic i procediment
de les administracions públiques, especialment
respecte al funcionament dels òrgans col·legiats
i als procediments aplicables. Correspon al pre-
sident o presidenta del Consell d’Administra-
ció d’aprovar l’adjudicació dels contractes a què
es refereix l’article 7.b i de signar el document
o els documents necessaris per a complir el que
disposen les lletres c, f i g de l’article 4 i la dis-
posició addicional segona.

Segona
Fins que el Govern no adopti les mesures

pressupostàries i de personal necessàries per a
dotar l’ens Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya dels mitjans que li pertoquen, s’han
d’habilitar els crèdits i adscriure el personal
necessari amb aquesta finalitat.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Es faculten el Govern i el conseller o conse-

llera de Política Territorial i Obres Públiques per
a adoptar les disposicions necessàries per a des-
plegar i aplicar aquesta Llei.

Segona
El Govern ha d’aprovar en un termini de sis

mesos el reglament de desenvolupament
d’aquesta Llei.

Tercera
Resta derogada qualsevol disposició norma-

tiva que s’oposi al que estableix aquesta Llei.

Quarta
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’ha-

ver estat publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al
seu compliment i que els tribunals i les autori-
tats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 31 de desembre de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

FELIP PUIG I GODES

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(01.362.022)

DECRET
368/2001, de 18 de desembre, de transferència de
competències de la Generalitat de Catalunya al
Conselh Generau dera Val d’Aran en matèria de
medi ambient.

La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el rè-
gim especial d’Era Val d’Aran, estableix en l’ar-
ticle 20.3 que la Generalitat de Catalunya ha de
cedir al Conselh Generau dera Val d’Aran com-
petències i serveis sobre diverses matèries, entre
les quals hi ha la relativa al medi ambient.

Mitjançant el Decret 365/2000, de 7 de no-
vembre, han estat transferides al Conselh Ge-
nerau dera Val d’Aran un conjunt de competèn-
cies en matèria de medi ambient. En el moment
actual, escau continuar amb el procés iniciat i
transferir al Conselh competències ambientals
que fins ara exercia la Generalitat de Catalunya.

El Ple de la Comissió de Govern Generalitat-
Conselh dera Val d’Aran, en data 11 de desem-
bre de 2001, ha adoptat un acord sobre el traspàs
de competències en matèria de medi ambient,
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 la Comissió esmentada, mo-
dificat pel Decret 70/2000, de 8 de febrer.

A proposta de la consellera de Governació i
Relacions Institucionals i del conseller de Medi
Ambient, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
S’aprova l’acord de transferències de l’Admi-

nistració de la Generalitat al Conselh Generau
dera Val d’Aran en matèria de medi ambient,
adoptat pel Ple de la Comissió de Govern Ge-
neralitat-Conselh Generau d’Aran en la sessió
de l’11 de desembre de 2001.

Article 2
Es traspassen al Conselh Generau dera Val

d’Aran l’exercici dins el seu àmbit territorial de
les funcions següents:

a) En matèria de protecció de la fauna:
La gestió de la fauna piscícola.
La gestió dels ecosistemes aquàtics continen-

tals.
b) En matèria d’espais protegits:
La gestió conjunta dels espais del PEIN in-

closos en el territori aranès que limiten el parc
nacional de Sant Maurici i Aigüestortes.

c) En matèria de protecció dels animals:
L’exercici de les funcions previstes per l’Ad-

ministració de la Generalitat de Catalunya en
la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels
animals.

Article 3
3.1 Es transfereix al Conselh Generau dera

Val d’Aran l’exercici de la potestat sancionadora
en les matèries següents:

a) Pesca fluvial.
b) Espais naturals.
c) Protecció dels animals.
d) Gossos considerats potencialment perillo-

sos, sens perjudici de les facultats de la Gene-
ralitat per delegar competències sancionadores
als ajuntaments, d’acord amb el que estableix
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos.

e) Aprofitaments forestals.
3.2 Aquesta competència comprèn la inco-

ació, la instrucció i la resolució dels expedients
sancionadors corresponents, incloses la impo-
sició de les sancions i l’execució d’aquestes.

Article 4
El Conselh Generau dera Val d’Aran parti-

ciparà en els òrgans tècnics especialitzats encar-
regats de formular les propostes de resolució i
informes que corresponen a l’Administració de
la Generalitat de Catalunya en els supòsits d’au-
torització i llicència ambientals, previstos per la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’Administració ambiental.

Article 5
El Conselh Generau dera Val d’Aran facili-

tarà al Departament de Medi Ambient la infor-
mació necessària respecte a l’exercici de les
competències traspassades per tal que es pugui
donar compliment a les obligacions que deriven
de la normativa comunitària.

Article 6
La comissió de seguiment, creada per l’arti-

cle 8 del Decret 365/2000, de 7 de novembre,
vetllarà per l’aplicació de les transferències pre-
vistes per aquest Decret.

Article 7
Es transfereix una dotació de 4.150.126 pes-

setes (24.942,76 euros) per tal de crear un lloc
de treball d’agent rural o categoria equivalent
al Conselh Generau dera Val d’Aran. Aquesta
dotació s’actualitzarà anualment, d’acord amb
el percentatge d’increment que s’aprovi amb
caràcter general per al personal funcionari de
la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta el conseller de Medi Ambient
per a l’aplicació del que disposa aquest Decret.

—2 Aquest Decret entra en vigor l’endemà de
la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 18 de desembre de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ

Consellera de Governació
i Relacions Institucionals

RAMON ESPADALER I PARCERISAS

Conseller de Medi Ambient

(01.348.055)
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DECRÈT
368/2001, de 18 de deseme, de transferéncia de
competéncies dera Generalitat de Catalunya ath
Conselh Generau dera Val d’Aran en matèria de
miei ambient.

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 Catalunya a
de cedir ath Conselh Generau dera Val d’Aran
competéncies e servicis sus diuèrses matèries
entre es quaus i é era relatiua ath miei ambient.

Mejançant eth Decrèt 365/2000 de 7 de nove-
me, an estat transferides ath Conselh Generau
dera Val d’Aran un conjunt de competéncies en
matèria de miei ambient. En moment actuau,
escatz contunhar damb eth procès amiat en tot
transferir ath Conselh competéncies ambientaus
qu’enquia ara exercie era Generalitat de Ca-
talunya.

Eth Plen dera Comission de Govèrn dera
Generalitat-Conselh dera Val d’Aran en data 11
de deseme de 2001, a adoptat un acòrd sus eth
traspàs de competéncies en matèria de miei
ambient, cossent damb eth procediment previst
en Decrèt 275/1991, d’11 de deseme, peth quau
se desplègue era composicion, era organizacion
e eth foncionament dera nomentada Comission,
modificat peth Decrèt 70/2000, de 8 de hereuèr.

A prepausa dera conselhèra de Governacion
e Relacions Institucionaus e deth conselhèr de
Miei Ambient e cossent damb eth Govèrn,

DECRÈTI:

Article 1
S’apròve er acòrd de transferéncies dera Ad-

ministracion dera Generalitat ath Conselh Ge-
nerau dera Val d’Aran en matèria de miei am-
bient adoptat peth Plen dera Comission de
Govèrn Generalitat-Conselh Generau d’Aran
ena session der 11 de deseme de 2001.

Article 2
Se traspassen ath Conselh Generau dera Val

d’Aran er exercici laguens deth sòn encastre
territoriau des foncions següentes:

a) En matèria de proteccion dera fauna:
Era gestion dera fauna piscicòla.
Era gestion des ecosistèmes aquatics conti-

nentaus.
b) En matèria d’espacis protegits:
Era gestion conjunta des espacis deth PEIN

includidi en territòri aranés que limiten eth parc
nacionau de Sant Maurici e Aigüestortes.

c) En matèria de proteccion des animaus:
Er exercici des foncions previstes entara Ad-

ministracion dera Generalitat de Catalunya ena
Lei 3/1988, de 4 de març de proteccion des ani-
maus.

Article 3
3.1 Se transferís ath Conselh Generau dera

Val d’Aran er exercici dera potestat sanciona-
dora enes matèries següentes:

a) Pesca fluviau.
b) Espacis naturaus.
c) Proteccion des animaus.
d) Cans consideradi potenciaument perilhosi,

sense perjudici des facultats dera Generalitat
entà delegar competéncies sancionadores as

ajuntaments, cossent damb çò qu’establís era Lei
10/1999, de 30 de junhsèga, sus eth hèt d’auer
cans consideradi potenciaument perilhosi.

e) Aprofitaments forestaus.
3.2 Aguesta competéncia compren era in-

coacion, era instruccion e era resolucion des
corresponents expedients sancionadors, inclu-
dides era imposicion des sancions e era sua
execucion.

Article 4
Eth Conselh Generau dera Val d’Aran par-

ticiparà enes organs tecnics especializats encar-
gats de formular es prepauses de resolucion e
informes que corresponen ara Administracion
dera Generalitat de Catalunya, enes supausats
d’autorizacion e licéncia ambientau, previsti ena
Lei 3/1998, de 27 de hereuèr, dera intervencion
integrau dera Administracion ambientau.

Article 5
Eth Conselh Generau dera Val d’Aran faci-

litarà ath Departament de Miei Ambient era
informacion de besonh respècte ar exercici des
competéncies traspassades entà que se pogue
dar compliment as obligacions que deriven dera
normativa comunitària.

Article 6
Era Comission de seguiment creada per ar-

ticle 8 deth Decrèt 365/2000, de 7 de noveme,
velharà pera aplicacion des transferéncies pre-
vistes en aguest Decrèt.

Article 7
Se transferís ua dotacion de 4.150.126

(24.942,76 èuros) entà procedir ara creacion
d’un lòc de trabalh d’Agent Rurau o categoria
equivalenta ath Conselh Generau dera Val d’Aran.
Aguesta dotacion s’actualizarà anuaument,
cossent damb eth percentatge d’increment que
s’apròve damb caractèr generau peth personau
foncionari dera Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIONS FINAUS

—1 Aguest Decrèt entre en vigor londeman
dera sua publicacion en DOGC.

—2 Se faculte ath conselhèr de Miei Ambient
entath desplegament e era execucion de çò que
dispause aguest Decrèt.

Barcelona, 18 de deseme de 2001

JORDI PUJOL

President dera Generalitat de Catalunya

NÚRIA DE GISPERT

Conselhèra de Governacion
e Relacions Institucionaus

RAMON ESPADALER I PARCERISAS

Conselhèr de Miei Ambient

(01.348.055)

*

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I RELACIONS
INSTITUCIONALS

RESOLUCIÓ
de 10 de desembre de 2001, per la qual es dóna
conformitat a l’adopció de la bandera de la co-
marca de l’Alt Empordà.

L’1 d’octubre de 2001, el Ple del Consell Co-
marcal de l’Alt Empordà va adoptar l’acord
d’aprovar la bandera comarcal.

El 25 de juny de 2001, la Secció Històrico-
arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans va
emetre dictamen favorable sobre l’expedient.

D’acord amb el que disposen els articles 36
i 37 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya, i els articles 9, 30,
31 i concordants del Reglament dels símbols dels
ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 263/
1991, de 25 de novembre,

RESOLC:

—1 Donar conformitat a l’adopció de la ban-
dera de la comarca de l’Alt Empordà, organit-
zada de la manera següent:

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt
per tres de llarg, amb sis faixes alternades, tres
de grogues i tres de vermelles; tot el conjunt
emmarcat per una bordura de trenta-sis peces
quadrades, grogues i vermelles.

—2 Inscriure l’esmentada bandera al Regis-
tre dels ens locals de Catalunya, secció de sím-
bols, subsecció de banderes.

—3 Publicar aquesta Resolució al DOGC.

Barcelona, 10 de desembre de 2001

JOSEP M. PELEGRÍ I AIXUT

Director general d’Administració Local

(01.324.088)

*


