
PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

DECRET
146/2003, de 10 de juny, de transferència de com-
petències de la Generalitat de Catalunya al Con-
sell General d’Aran en matèria de declaració de
nuclis zoològics i de determinació de les funci-
ons transferides en matèria de protecció dels
animals i de gossos considerats potencialment pe-
rillosos.

Mitjançant el Decret 368/20001, de 18 de
desembre, es van transferir al Consell General
d’Aran les funcions previstes per l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya en la Llei 3/
1988, de 4 de març, de protecció dels animals.
En el mateix Decret, es transfereix al Consell
General d’Aran l’exercici de la potestat sanci-
onadora en matèria de protecció dels animals
i de gossos considerats potencialment perillosos,
sens perjudici de les facultats de la Generalitat
per delegar competències sancionadores als
ajuntaments, d’acord amb el que estableix la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gos-
sos considerats potencialment perillosos. Escau,
a hores d’ara, per completar el conjunt de com-
petències transferides i per a la millor aplicació
de les funcions transferides, determinar els pro-
cessos administratius vinculats a aquestes fun-
cions.

D’acord amb l’article 6.2.c) del Decret 275/
1991, d’11 de desembre, pel qual es desplega
la composició, l’organització i el funcionament
de la Comissió Govern de la Generalitat-Con-
sell General de la Val d’Aran, correspon a
aquesta Comissió l’adopció dels acords sobre
traspassos per elevar-los al Govern de la Ge-
neralitat.

El Ple de la Comissió Govern de la Genera-
litat-Consell General de la Val d’Aran, en la
sessió celebrada el dia 8 de maig de 2003, ha
adoptat un acord de transferència de competèn-
cies de la Generalitat de Catalunya al Consell
General d’Aran en matèria de declaració de
nuclis zoològics i de determinació de funcions
transferides en matèria de protecció dels animals
i gossos considerats potencialment perillosos.

A proposta dels consellers de Governació i
Relacions Institucionals i de Medi Ambient, i
d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Aprovar l’Acord de transferència de compe-

tències de la Generalitat de Catalunya al Con-
sell General d’Aran en matèria de declaració de
nuclis zoològics i de determinació de funcions
transferides en matèria de protecció dels animals
i gossos considerats potencialment perillosos,
que figura a l’annex d’aquest Decret.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta el conseller de Medi Ambi-
ent per a l’execució del que disposa aquest De-
cret.

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

Barcelona, 10 de juny de 2003

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT

Conseller de Governació
i Relacions Institucionals

RAMON ESPADALER I PARCERISAS

Conseller de Medi Ambient

ANNEX

Acord de transferència de competències de la Ge-
neralitat de Catalunya al Consell General d’Aran
en matèria de declaració de nuclis zoològics i de
determinació de funcions transferides en matè-
ria de protecció dels animals i gossos considerats
potencialment perillosos.

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

la competència per a la declaració de nuclis zo-
ològics.

1.2 Correspon al Consell General d’Aran
la tramitació i la resolució de les denúncies en
matèria de protecció dels animals que s’hagin
efectuat en el seu territori i la gestió dels aspectes
relatius a la identificació dels animals de com-
panyia que s’adquireixin a Era Val d’Aran.

1.3 Correspon al Consell General d’Aran
la gestió dels processos administratius següents,
en relació amb el seu àmbit territorial, vinculats
a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos:

Expedició de les certificacions acreditatives
de no haver estat sancionats en matèria de gos-
sos considerats potencialment perillosos.

Tramitació de denúncies i exercici de la po-
testat sancionadora.

1.4 Correspon al Consell General d’Aran
la gestió dels registres següents en relació amb
el seu àmbit territorial:

Registre d’animals de companyia.
Registre d’associacions de protecció i defensa

dels animals.
Registre de nuclis zoològics.
1.5 La Direcció General de Boscos i Biodi-

versitat del Departament de Medi Ambient
facilitaran al Consell General d’Aran tota la in-
formació que sigui necessària per a la gestió dels
processos administratius esmentats en els arti-
cles anteriors, en especial pel que fa al contin-
gut dels registres que hi són esmentats.

—2 Mitjans que es traspassen
Es transfereix al Consell General d’Aran una

dotació de dotze mil euros (12.000 euros) per a
l’exercici 2003 per finançar les funcions traspas-
sades.

Per als anys següents, l’import es calcularà i es
transferirà d’acord amb el que estableix la clàu-
sula segona de l’Acord signat entre el Departa-
ment d’Economia i Finances i el Consell Gene-
ral d’Aran en data 13 de novembre de 2002.

(03.156.078)

DECRÈT
146/2003, de 10 de junh, de transferéncia de com-
peténcies dera Generalitat de Catalonha ath Con-
selh Generau d’Aran en matèria de declaracion
de nuclèus zoologics e de determinacion des fon-
cions transferides en matèria de proteccion des
animaus e de cans considerats potenciaument
perilhosi.

Mejançant eth Decrèt 368/2001, de 18 de
deseme, se transferiren ath Conselh Generau
d’Aran es foncions previstes pera Administra-
cion dera Generalitat de Catalunya ena Lei 3/
1988, de 4 de març, de proteccion des animaus.
En madeish Decrèt, se transferís ath Conselh
Generau d’Aran er exercici dera potestat san-
cionadora en matèria de proteccion des animaus
e de cans consideradi potenciaument perilhosi,
sens damnatge des facultats dera Generalitat tà
delegar competéncies sancionadores as ajunta-
ments cossent damb çò qu’establís era Lei 10/
1999, de 30 de junhsèga, sus era tenença de cans
consideradi potenciaument perilhosi. Cau, a ores
d’ara, entà completar eth conjunt de competén-
cies transferides e entara mielhor aplicacion des
foncions transferides, determinar es procèssi ad-
ministratius vinculats ad aguestes foncions.

Cossent damb er article 6.2.c) deth Decrèt
275/1991, d’11 de deseme, peth quau se desple-
gue era composicion, era organizacion e eth fon-
cionament dera Comission Govèrn dera Gene-
ralitat-Conselh Generau d’Aran, correspon ad
aguesta Comission era adopcion des acòrds sus
traspassi entà elevar-les ath Govèrn dera Gene-
ralitat.

Eth Plen dera Comission Govèrn dera Gene-
ralitat-Conselh Generau d’Aran, en session ce-
lebrada eth dia 8 de mai de 2003, a adoptat un
acòrd de transferéncia de competéncies dera
Generalitat de Catalunya ath Conselh Generau
d’Aran en matèria de declaracion de nuclèus
zoologics e de determinacion de foncions trans-
ferides en matèria de proteccion des animaus e
cans consideradi potenciaument perilhosi.

A prepausa des conselhèrs de Governacion
e Relacions Institucionaus e de Miei Ambient,
e cossent damb eth Govèrn,

DECRÈTI:

Article unic
Aprovar er Acòrd de transferéncia de com-

peténcies dera Generalitat de Catalonha ath
Conselh Generau d’Aran en matèria de decla-
racion de nuclèus zoologics e de determinacion
de foncions transferides en matèria de protec-
cion des animaus e cans consideradi potenciau-
ment perilhosi, que figure en annèx d’aguest
Decrèt.

DISPOSICIONS FINAUS

—1 Se faculte ath conselhèr de Miei Ambient
entara execucion de çò que dispause aguest
Decrèt.

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

Barcelona, 10 de junh de 2003

JORDI PUJOL

President dera Generalitat de Catalonha

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT

Conselhèr de Governacion e Relacions Institu-
cionaus

RAMON ESPADALER I PARCERISAS

Conselhèr de Miei Ambient
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ANNÈX

Acòrd de transferéncia de competéncies dera Ge-
neralitat de Catalonha ath Conselh Generau
d’Aran en matèria de declaracion de nuclèus
zoologics e de determinacion de foncions trans-
ferides en matèria de proteccion des animaus e
cans considerats potenciaument perilhosi.

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

era competéncia entara declaracion de nuclèus
zoologics.

1.2 Correspon ath Conselh Generau d’Aran
era tramitacion e era resolucion des denóncies
en matèria de proteccion des animaus que s’agen
efectuat en sòn territòri e era gestion des aspèc-
tes relatius ara identificacion des animaus de
companhia que s’aquerisquen ena Val d’Aran.

1.3 Correspon ath Conselh Generau d’Aran
era gestion des procèssi administratius següents,
en relacion ath sòn àmbit territoriau, vinculats
ara Lei 10/1999, de 30 de junhsèga, sus era tinen-
ça de cans consideradi potenciaument perilhosi:

Expedicion des certificacions acreditatives de
non auer estat sancionadi en matèria de cans
considerats potenciaument perilhosi.

Tramitacion de denóncies e exercici dera
potestat sancionadora.

1.4 Correspon ath Conselh Generau d’Aran
era gestion des registres següents en relacion ath
sòn àmbit territoriau:

Registre d’animaus de companhia.
Registre d’associacions de proteccion e de-

fensa des animaus.
Registre de nuclèus zoologics.
1.5 Era Direccion Generau de Bòsqui e

Biodiuersitat deth Departament de Miei Am-
bient facilitaràn ath Conselh Generau d’Aran
tota era informacion que sigue de besonh entara
gestion des procèssi administratius nomentadi
enes articles anteriors, en especiau en çò que hè
ath contengut des registres que i son relacionadi.

—2 Mieis que se traspassen
Se transferís ath Conselh Generau d’Aran ua

dotacion de dotze mil euros (12.000 euros) en-
tar exercici 2003 entà finançar es foncions tras-
passades. Entàs ans següents, er impòrt se cal-
cularà e se transferirà cossent damb çò establit
ena clausula dusau der Acòrd signat entre eth
Departament d’Economia e Finances e eth Con-
selh Generau d’Aran en data 13 de noveme de
2002.

(03.156.078)

*

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

DECRET
144/2003, de 10 de juny, pel qual s’estableix el cur-
rículum del cicle formatiu de grau superior de
processos d’ennobliment tèxtil.

El Reial decret 735/1994, de 22 d’abril, ha
establert el títol de tècnic superior en processos
d’ennobliment tèxtil i els corresponents ensenya-
ments mínims, en consonància amb el Reial
decret 676/1993, de 7 de maig, el qual fixa les di-
rectrius generals sobre els títols de formació
professional i els seus ensenyaments mínims.

El Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, ha
desenvolupat determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional en l’àmbit del
sistema educatiu, alguns d’aquests aspectes mo-
difiquen el Reial decret que va establir el títol
corresponent a aquest cicle formatiu.

De conformitat amb l’article 8 de la Llei or-
gànica 2/2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, correspon a les administracions edu-
catives competents establir el currículum del
cicle formatiu corresponent.

D’acord amb el Decret 332/1994, de 4 de no-
vembre, pel qual s’estableix l’ordenació general
dels ensenyaments de formació professional es-
pecífica a Catalunya, correspon al Govern de la
Generalitat de Catalunya l’establiment del cur-
rículum dels ensenyaments de formació profes-
sional.

El currículum dels cicles formatius de forma-
ció professional específica s’estableix tenint
presents les necessitats generals de qualificació
de cada àmbit professional detectades a Cata-
lunya, i les diverses mesures que permeten ade-
quacions del currículum a les necessitats espe-
cífiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres
docents.

L’autonomia pedagògica i organitzativa dels
centres i el treball en equip del professorat per-
meten desenvolupar actuacions flexibles i pos-
sibiliten concrecions particulars del currículum
en cada centre docent. El currículum establert
en aquest Decret ha de ser desplegat en les pro-
gramacions elaborades per l’equip docent, les
quals han de potenciar les capacitats clau de
l’alumnat i han de respondre al requisit d’inte-
gració dels continguts del cicle formatiu.

En virtut d’això, a proposta de la consellera
d’Ensenyament, amb l’informe del Consell Es-
colar de Catalunya,

DECRETO:

Article 1
Aquest Decret estableix el currículum per a

l’ensenyament de formació professional vinculat
al títol de tècnic superior en processos d’enno-
bliment tèxtil, regulat pel Reial decret 735/1994,
de 22 d’abril, pel qual s’aproven els ensenya-
ments mínims.

Article 2
2.1 La denominació, nivell i durada del ci-

cle formatiu s’estableixen a l’apartat 1 de l’an-
nex d’aquest Decret.

2.2 El perfil professional s’indica a l’apar-
tat 2 de l’annex.

2.3 Els objectius generals del cicle forma-
tiu s’estableixen a l’apartat 3.1 de l’annex.

2.4 Els continguts del currículum s’estruc-
turen en els crèdits que s’estableixen a l’apar-
tat 3.2 de l’annex.

2.5 Els objectius terminals són els criteris
que serveixen de referència per a l’avaluació.

2.6 Les hores a disposició del centre s’esta-
bleixen a l’apartat 3.3 de l’annex.

Article 3
La relació dels crèdits en què s’estructuren els

mòduls professionals de l’ensenyament corres-
ponent al títol de tècnic superior en processos
d’ennobliment tèxtil s’estableix a l’apartat 3.4
de l’annex.

Article 4
Les especialitats exigides al professorat que

imparteix els crèdits corresponents a aquest cicle
formatiu s’expressen a l’apartat 4 de l’annex.

Article 5
5.1 Els mòduls susceptibles de convalidació

per estudis de formació professional ocupacional
o de correspondència amb la pràctica laboral
s’especifiquen, respectivament, en els apartats
5.1 i 5.2 de l’annex.

5.2 Els estudis universitaris als quals dóna
accés aquest títol, de conformitat són els indi-
cats a l’apartat 5.3 de l’annex.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 La consellera d’Ensenyament podrà des-
plegar el currículum a què es refereix aquest
Decret tant en la modalitat d’educació presen-
cial com en la d’educació a distància, adequar-
lo a les característiques de l’alumnat amb neces-
sitats educatives especials i adaptar-lo a les ca-
racterístiques singulars de col·lectius d’alumnat.

—2 La consellera d’Ensenyament podrà au-
toritzar la realització d’experimentacions sobre
aquest currículum, d’acord amb el que disposa
el capítol 6 del Decret 332/1994, de 4 de novem-
bre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de formació professional especí-
fica a Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 10 de juny de 2003

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Índex

1. Identificació del títol.
1.1 Denominació.
1.2 Nivell.
1.3 Durada del cicle formatiu.

2. Perfil professional.
2.1 Competència general.
2.2 Competències professionals.
2.3 Capacitats clau.
2.4 Camp professional.


