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ANNEX 2

Fórmules de determinació de la base imposable
del tribut segons el sistema d’estimació objecti-
va

En el cas de captacions subterrànies que
no tinguin instal·lats dispositius de mesura-
ment directe de cabals de proveïment, el
consum mensual s’avalua d’acord amb la
potència nominal del grup elevador mitjan-
çant la fórmula Q = 37.500 x p/(h + 20), en la
qual Q és el consum mensual facturable, ex-
pressat en metres cúbics, p és la potència
nominal del grup o dels grups elevadors, ex-
pressada en quilovats, i h és la profunditat
dinàmica mitjana de l’aqüífer en la zona con-
siderada, expressada en metres.

En el cas de subministraments mitjançant
contractes d’aforament, quan no pugui ser
mesurat directament, el volum d’aigua utilit-
zada en el període considerat s’avalua per
aplicació de la fórmula b = I/P, en la qual b
és el volum d’aigua estimat, expressat en
metres cúbics, I és l’import satisfet com a
preu de l’aigua, expressat en euros, i P és el
preu mitjà ponderat segons les tarifes vigents
de l’aigua subministrada per l’entitat en els
proveïments mesurats per comptadors dins
el terme municipal i corresponent al mateix
tipus d’ús, expressat en euros per metre cú-
bic.

En el cas de recollida d’aigües pluvials pels
usuaris amb la finalitat d’utilitzar-les en pro-
cessos productius, la quantitat d’aigua per
any a considerar és l’equivalent al doble del
volum dels dipòsits de recollida.

ANNEX 3

Coeficient corrector de volum
Per poder mesurar i considerar els valors dels

cabals abocats i determinar el coeficient correc-
tor del volum Kr, els establiments han de dispo-
sar de les instal·lacions i els aparells següents:

a) Comptadors d’aigua que mesurin tota l’ai-
gua utilitzada per la indústria.

b) Canals amb totalitzadors en tots els punts
d’abocament, que permetin el mesurament i el
control de manera acumulada dels cabals abo-
cats. Els canals han de complir les normes ISO
1438 (1980) i 4359 (1983) i estar instal·lats se-
gons el que aquestes disposen; en el cas que no
es compleixin aquestes normes, cal disposar de
la documentació que descrigui la fórmula apli-
cable al canal instal·lat i les condicions d’uti-
lització. En tot cas, cal disposar dels certificats
de calibratge i d’instal·lació correcta del canal
emesos per la casa fabricant i per la casa instal·-
ladora, respectivament, o bé per un organisme
oficial.

ANNEX 4

Coeficient punta
Taula per a l’aplicació del coeficient punta.
Els coeficients punta calculats per a cada

paràmetre de contaminació en cada abocament
o tipus d’abocament s’obtenen amb els barems
següents (on el valor RBA de cada paràmetre
de contaminació és igual a la relació entre la
concentració màxima i la concentració mitjana,
i C equival al coeficient punta de cada paràme-
tre):

Valors RBAC

V=valors màxims/valors mitjans; C=coeficient punta
parcial

V C
Entre 1 i 1,11 ......... 1
Entre 1,12 i 1,25 .... 1,1
Entre 1,26 i 1,50 .... 1,2
Entre 1,51 i 1,75 .... 1,5
Entre 1,76 i 2,00 .... 1,7
Entre 2,01 i 3,00 .... 2,0
Entre 3,01 i 4,00 .... 2,5
Entre 4,01 i 5,00 .... 3,0
Superior a 5,01 ...... igual a la relació entre V.

màx./V. mitjans fins a un
màxim de 10.

ANNEX 5

Coeficient de dilució
Barem del coeficient de dilució, en funció

dels valors de dilució inicial d’emissaris subma-
rins.

V=Valor de dilució inicial; C=Coeficient per dilució
(Kd)

V C
11.000 o més ............................................ 0,60
Entre 7.000 i menys d’11.000 .................... 0,65
Entre 4.000 i menys de 7.000 .................... 0,70
Entre 2.000 i menys de 4.000 .................... 0,75
Entre 1.000 i menys de 2.000 .................... 0,80
Entre 100 i menys de 1.000 ....................... 0,85
Menys de 100 ................................................... 1

ANNEX 6

Sistemes de determinació de la quota per als es-
tabliments Ramaders

Tipus d’explotació
Engreix d’ànecs ................. 0,0185 euros/plaça
Engreix de guatlles ....... 0,003360 euros/plaça
Engreix de pollastres ........ 0,0185 euros/plaça
Engreix de galls dindis ..... 0,0361 euros/plaça
Engreix de perdius ........... 0,0076 euros/plaça
Avicultura de posta .......... 0,0403 euros/plaça
Pollets de recria ............ 0,007560 euros/plaça
Cria de boví ....................... 0,6243 euros/plaça
Engreix de vedells ............ 1,7821 euros/plaça
Vaques lleteres .................. 4,1600 euros/plaça
Boví de llet ........................ 5,9429 euros/plaça
Vedelles de reposició ........ 2,9735 euros/plaça
Cabrum de reproducció ... 0,5848 euros/plaça
Cabrum de reposició ........ 0,2919 euros/plaça
Cabrum de sacrifici ........... 0,1968 euros/plaça
Producció de conill ........... 0,3508 euros/plaça
Bestiar equí ....................... 5,1940 euros/plaça
Oví d’engreix ..................... 0,2447 euros/plaça
Ovelles de reproducció .... 0,7344 euros/plaça
Ovelles de reposició ......... 0,3651 euros/plaça
Porcí d’engreix .................. 0,6832 euros/plaça
Producció porcina ............. 1,4245 euros/plaça
Porcí de transició .............. 0,3137 euros/plaça

El tipus de gravamen específic per a usos
ramaders s’afecta d’un coeficient 0, llevat que
hi hagi contaminació de caràcter especial en
naturalesa o en quantitat, comprovada pels
serveis d’inspecció de l’administració compe-
tent.

(03.300.067)

DECRET
283/2003, de 4 de novembre, de transferència de
competències de la Generalitat de Catalunya al
Consell General d’Aran relatives a l’aparcament
de Baqueira a Naut Aran.

La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el rè-
gim especial de la Vall d’Aran, estableix a l’ar-
ticle 20.3 que la Generalitat de Catalunya ha de
cedir al Consell General d’Aran competències
i serveis sobre diverses matèries.

Atès que el Ple de la Comissió Govern de la
Generalitat-Consell General d’Aran, en la sessió
de 24 d’octubre de 2003, ha adoptat un acord de
transferència de competències relatives a l’apar-
cament de Baqueira a Naut Aran;

A proposta dels consellers de Governació i
Relacions Institucionals i de Política Territorial
i Obres Públiques, i d’acord amb el Govern de
la Generalitat,

DECRETO:

Article únic
S’aprova l’acord de traspàs de competènci-

es de la Generalitat de Catalunya al Consell
General d’Aran relatives a l’aparcament de
Baqueira a Naut Aran, adoptat pel Ple de la
Comissió Govern de la Generalitat-Consell
General d’Aran en la sessió de 24 d’octubre de
2003, que figura a l’annex d’aquest Decret.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta el conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques per a l’execució del que
disposa aquest Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de novembre de 2003

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT

Conseller de Governació
i Relacions Institucionals

FELIP PUIG I GODES

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

ANNEX

Acord de 24 d’octubre de 2003, de la Comissió
Govern de la Generalitat-Consell General d’Aran,
de transferència de competències de la Generali-
tat de Catalunya al Consell General d’Aran re-
latives a l’aparcament de Baqueira a Naut Aran.

—1 Competències i serveis que es traspassen
1.1 Es traspassa al Consell General d’Aran

la titularitat de l’aparcament de Baqueira a Naut
Aran i la seva gestió.

1.2 Es traspassen al Consell General d’Aran
els mitjans materials necessaris per al desenvo-
lupament de les funcions del servei traspassat
que figuren en el punt 2 d’aquest annex.

1.3 La Generalitat de Catalunya es reserva
el dret d’ús de les instal·lacions de l’aparcament
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de Baqueira a Naut Aran, amb la ubicació d’un
destacament de materials i allotjament de ma-
quinària per a les tasques de conservació de la
carretera C-28.

—2 Mitjans materials que es traspassen
2.1 Es traspassa al Consell General d’Aran

l’immoble ubicat a l’altura del pk 30,500 de la
carretera C-28, amb destinació a zona de des-
cans i estacionament de vehicles, de conformitat
amb la seva condició d’element funcional de la
carretera, segons l’article 3.c) de la Llei 7/1993,
de 30 de setembre, de carreteres, amb la descrip-
ció registral següent:

“Urbana. Porció de terreny de configuració
plana i de forma sensiblement quadrada, a ex-
cepció del seu termenal nord-oest, que té ados-
sada una figura trapezoïdal allargada, amb una
cabuda total de vint-i-quatre mil cent vuitanta-
set metres quadrats (24.187 m2) de superfície,
ubicada al terme municipal de Naut Aran, al
marge de la carretera C-28 (antiga C-142), a l’al-
çada del pk 30,500, amb l’actual adreça de car-
retera Deth Port, agregat de Baqueira, núme-
ro 10. Aquesta finca és coneguda com a
“aparcament de Baqueira”, i es troba afectada
al servei d’ús públic d’aparcament de vehicles,
i es tracta d’un element funcional de la carretera,
per la qual cosa la seva naturalesa jurídica és la
de bé demanial. D’acord amb aquesta destina-
ció, el terreny està condicionat en una gran ex-
planació asfaltada que en els seus extrems dis-
posa de terraplens per a l’estabilitat del terreny.
Termenals: nord, confronta amb la carretera C-
28 (antiga C-142); sud, amb terreny comunal de
l’Ajuntament de Naut Aran; est, amb Baquei-
ra-Beret, SA, i mitjançant carrer Perimetrau,
amb José Maria Castellarnau Castel i Societat
Gastronòmica Vasca; i oest, amb Maria Jesús
Capdevila Diego, amb Baqueira-Beret, SA, amb
Josep Cerqueda Pasquet, amb Estat, Ministe-
ri d’Interior (Guàrdia Civil), i amb Finques
Edelweïs, SA”.

Figura inscrita en el Registre de la Propietat
de Vielha al volum 575, llibre 74 de Tredòs, full
193, finca número 5492, inscripció 1a.

—3 Comissió Mixta de Seguiment
Es crea una Comissió Mixta de Seguiment

presidida per la directora general de Relacions
amb el Parlament i formada per tres represen-
tants del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques i tres representants del Con-
sell General d’Aran, amb la funció de vetllar pel
seguiment de les disposicions d’aquest Decret
i el seu complimentcorrecte. El règim de funci-
onament d’aquesta Comissió es determinarà per
mutu acord i s’haurà de convocar quan alguna
de les parts ho sol·liciti.

(03.304.067)

DECRÈT
283/2003, de 4 de novème, de transferéncia de
competéncies dera Generalitat de Catalunya ath
Conselh Generau d’Aran relatives ath parcatge
de Baqueira en Naut Aran.

Era Lei 16/1990, de 13 de juriòl, sus eth regim
especiau dera Val d’Aran, establís en article 20.3
qu’era Generalitat de Catalunya a de cedir ath
Conselh Generau d’Aran competéncies e ser-
vicis sus diuèrses matèries.

Pr’amor qu’eth Plen dera Comission Govèrn
dera Generalitat-Conselh Generau d’Aran, ena
session celebrada eth 24 d’octobre de 2003, a
adoptat un acòrd de transferéncia de competén-
cies relatives ath parcatge de Baqueira en Naut
Aran;

A propòsta deth conselhèr de Governacion
e Relacions Institucionaus e deth conselhèr de
Politica Territoriau e Òbres Publiques, e cossent
damb eth Govèrn dera Generalitat,

DECRÈTI:

Article unenc
S’apròve er acòrd de traspàs de competéncies

dera Generalitat de Catalunya ath Conselh Ge-
nerau d’Aran relatives ath parcatge de Baqueira
en Naut Aran, adoptat peth Plen dera Comis-
sion Govèrn dera Generalitat-Conselh Gene-
rau d’Aran ena session celebrada eth 24 d’oc-
tobre de 2003, que figure en anèx d’aguest
Decrèt.

DISPOSICIONS FINAUS

—1 Se faculte ath conselhèr de Politica Ter-
ritoriau e Òbres Publiques entara execucion
d’aquerò que dispause aguest Decrèt.

—2 Aguest Decrèt entrarà en vigor londeman
dera sua publicacion en Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de novème de 2003

JORDI PUJOL

President dera Generalitat de Catalunya

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT

Conselhèr de Governacion
e Relacions Institucionaus

FELIP PUIG I GODES

Conselhèr de Politica Territoriau
e Òbres Publiques

ANÈX

Acòrd 24 d’octobre de 2003, de Comission Go-
vèrn dera Generalitat-Conselh Generau d’Aran,
de transferéncia de competéncies dera Genera-
litat de Catalunya ath Conselh Generau d’Aran
relatives ath parcatge de Baqueira en Naut Aran.

—1 Competéncies e servicis que se traspassen
1.1 Se traspasse ath Conselh Generau

d’Aran era titularitat deth parcatge de Baquei-
ra en Naut Aran e era sua gestion.

1.2 Se traspasse ath Conselh Generau
d’Aran es mejans materiaus de besonh entath
desvolopament des foncions deth servici tras-
passat que figuren en punt 2 d’aguest anèx.

1.3 Era Generalitat de Catalunya se resèrve
eth dret d’usatge des installacions deth parcatge
de Baqueira en Naut Aran, damb era ubicaci-
on d’un destacament de materiaus e alotjament
de maquinària entàs trabalhs de manteniment
dera carretèra C-28.

—2 Mejans materiaus que se traspassen
2.1 Se traspasse ath Conselh Generau

d’Aran er immòble plaçat ara nautada deth pk
30,500 dera carretèra C-28, damb destinacion
ara zòna de descans e estacionament de veïculs,

de conformitat damb era sua condicion d’ele-
ment foncionau dera carretèra, segontes er ar-
ticle 3.c) dera Lei 7/1993, de 30 de seteme, de car-
retères, damb era descripcion registrau següenta:

“Urbana. Porció de terreny de configuració
plana i de forma sensiblement quadrada, a ex-
cepció del seu termenal nord-oest que te ados-
sada una figura trapezoïdal allargada, amb una
pk. 30,500, amb l’actual adreça de Carretera
Deth Port, Agregat cabuda total de vint-i-quatre
mil cent vuitanta-set metres quadrats (24.187 m2)
de superfície, ubicada al terme municipal de
Naut Aran, al marge de la carretera C-28 (an-
tiga C-142), a l’alçada del de Baqueira, núme-
ro 10. Aquesta finca es coneguda com “Apar-
cament de Baqueira”, i es troba afectada al
servei d’ús públic d’aparcament de vehicles,
tractant-se d’un element funcional de la carre-
tera, per la qual cosa la seva naturalesa jurídi-
ca és la de bé demanial. Conforme amb aquesta
destinació, el terreny està acondicionat en una
gran explanació asfaltada que en els seus ex-
trems disposa de terraplens per a l’estabilitat del
terreny. Termenals: Nord, confronta amb la car-
retera C-28 (antiga C-142); Sud, amb terreny
comunal de l’Ajuntament de Naut Aran; Est,
amb Baqueira-Beret, SA, i mitjançant carrer Pe-
rimetrau, amb José Maria Castellarnau Castel
i Societat Gastronòmica Vasca; i Oest, amb
Maria Jesús Capdevila Diego, amb Baqueira
Beret, SA, amb Josep Cerqueda Pasquet, amb
Estat, Ministeri d’Interior (Guàrdia Civil), i amb
Finques Edelweïs, SA”.

Figure inscrita en Registre dera Propietat de
Vielha en volum 575, libre 74 de Tredòs, huel-
ha 193, finca numerò 5492, inscripcion 1ª.

—3 Comission mixta de seguiment
3.1 Se cree ua Comission mixta de segui-

ment presidida pera directora generau de Re-
lacions damb eth Parlament e formada per tres
representants deth Departament de Politica
Territoriau e Òbres Publiques e tres represen-
tants deth Conselh Generau d’Aran, damb era
foncion de velhar peth seguiment des disposi-
cions d’aguest Decrèt e eth sòn corrècte com-
pliment. Eth regim de foncionament d’aguesta
Comission se determinarà per mutuau acòrd e
s’aurà de convocar quan bèra ua des parts ac
sollicite.

(03.304.067)

*
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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA I INTERIOR

RESOLUCIÓ
JUI/3467/2003, de 12 de novembre, per la qual
es dóna publicitat als convenis de coordina-
ció i col·laboració en matèria de seguretat pú-
blica i policia subscrits entre el Departament de
Justícia i Interior i els ajuntaments de l’Hos-
pitalet de Llobregat, de Premià de Mar i de
Santa Coloma de Gramenet.

El desplegament de la policia de la Gene-
ralitat-mossos d’esquadra aconsella assolir
un sistema de seguretat de caràcter global
que integri, en els municipis que disposen de
policia local, la diversitat de funcions dels
cossos policials dependents de la Generali-
tat i de la corporació local.

L’article 27.1 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril,
d’ordenació del sistema de seguretat públi-
ca de Catalunya, estableix que el Govern, per
mitjà del departament titular de les compe-
tències en matèria de seguretat pública, i els
ajuntaments interessats poden signar con-
venis de col·laboració amb la finalitat de
concretar les formes i els procediments de co-
ordinació i cooperació en els sectors i les ac-
tuacions per al desenvolupament de políti-
ques públiques en els diferents àmbits de la
seguretat.

El passat mes d’octubre, el Departament
de Justícia i Interior i diversos ajuntaments
de Catalunya van subscriure convenis de
coordinació i col·laboració en matèria de se-
guretat pública i policia, amb la voluntat
d’aconseguir la màxima coordinació, coope-
ració i col·laboració en l’execució de les
funcions encomanades als respectius cossos
policials, i amb l’objecte d’establir les bases,
delimitar els serveis i fixar els aspectes ope-
ratius per fer efectiva la cooperació i la co-
ordinació esmentades.

Vistos els convenis de coordinació i
col·laboració en matèria de seguretat pública
i policia subscrits entre el Departament de
Justícia i Interior i els ajuntaments de
l’Hospitalet de Llobregat, de Premià de Mar
i de Santa Coloma de Gramenet, i de confor-
mitat amb el que estableix l’article 27.7 de la
Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sis-
tema de seguretat pública de Catalunya,

RESOLC:

—1 Fer públic que els ajuntaments que es
detallen en l’annex d’aquesta Resolució han
subscrit, respectivament cadascun d’aquests
amb el Departament de Justícia i Interior de
la Generalitat de Catalunya, un conveni de
coordinació i col·laboració en matèria de se-
guretat pública i policia.

—2 Els citats convenis de coordinació i col·-
laboració es poden examinar a la seu de la
Direcció General de Seguretat Ciutadana del
Departament de Justícia i Interior de la Ge-
neralitat de Catalunya, al passeig de Pujades,
9-13, de Barcelona, així com als respectius
ajuntaments.

Barcelona, 12 de novembre de 2003

BRAULI DUART I LLINARES

Secretari de Seguretat Pública

ANNEX

Convenis de coordinació i col·laboració en ma-
tèria de seguretat pública i policia entre el Depar-
tament de Justícia i Interior i els ajuntaments
següents:

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
subscrit en data 8 d’octubre de 2003.

Ajuntament de Premià de Mar, subscrit en
data 20 d’octubre de 2003.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
subscrit en data 1 d’octubre de 2003.

(03.314.084)

*

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ
ENS/3466/2003, de 10 de novembre, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Escaladei,
de Cerdanyola del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a
la corresponent delegació territorial del Depar-
tament d’Ensenyament pel titular del centre
docent privat Escaladei, de Cerdanyola del
Vallès, en petició de modificació de l’autorització
d’obertura per ampliació d’unitats i ampliació
d’ensenyaments, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmen-
tat el compliment dels requisits exigits per la nor-
mativa vigent, en concret per la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de setembre, reguladora del dret a
l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octu-
bre, d’ordenació general del sistema educatiu;
la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requi-
sits mínims dels centres que imparteixen ense-
nyaments de règim general no universitaris, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,

RESOLC:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Escala-
dei, de Cerdanyola del Vallès, per ampliació
d’ensenyaments, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant la con-
sellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

Sabadell, 10 de novembre de 2003

P. D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de 7.6.1999)

JORDI BASIANA I OBRADORS

Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Localitat: Cerdanyola del Vallès.
Núm. de codi: 08028849.
Denominació: Escaladei.
Adreça: c. Sant Salvador, 8.
Titular: Centre Escolar Escaladei, SL.
NIF: B58181314.

S’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura per ampliació d’ensenyaments, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2003-2004.

Autorització d’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria amb 2 unitats de pri-
mer cicle amb capacitat per a 60 llocs escolars


