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postes relatives a la seva classificació i mesures
a adoptar.
7.2 El Departament de Medi Ambient promourà els acords necessaris amb entitats col·laboradores de l’Administració a fi i efecte de donar
suport als ajuntaments en l’execució d’aquest
Decret.
7.3 El Departament de Medi Ambient establirà línies d’ajuts als ajuntaments per portar
a terme les tasques que preveu aquest Decret,
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries
i atenent als estudis econòmics procedents que
acreditin la repercussió econòmica que aquestes tasques els suposen.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
—1 En el supòsit que preveu l’article 2.2, la
persona posseïdora del gos potencialment perillós disposarà del termini d’un mes des que
l’autoritat municipal li comuniqui la potencial
perillositat de l’animal per sol·licitar la corresponent llicència.
—2 El cost dels reconeixements i de l’expedició dels certificats a què es refereix el present
Decret serà el que regeix per al reconeixement
i l’expedició dels certificats de classe C en matèria de permisos de conduir.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
—1 Les persones posseïdores de gossos potencialment perillosos disposen fins el 28 de juny
de 2002 per sol·licitar a l’ajuntament corresponent la llicència administrativa.
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desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.
A Sant Quirze de Safaja, el límit nord de l’espai del PEIN s’amplia fins el límit del terme municipal, pel sector oest s’inclou l’explotació agrícola del Serrà i també s’inclou un tram del curs
fluvial del Tenes. En el terme municipal de Sant
Feliu de Codines, a l’oest s’inclou el sector del
Fitor i el límit de l’espai s’estén cap al sud englobant els cingles del Perer i les Costes de la
Pineda. En el terme municipal de Bigues i Riells, el límit segueix el peu de cinglera i se n’exclouen els nuclis humanitzats classificats pel
planejament com a urbans o urbanitzables.
L’aprovació de la modificació comporta canvis en alguns dels documents que integren el
PEIN: es modifica el volum I (annex 2 de la
memòria), es modifiquen i s’afegeixen dades en
el volum III i es canvien els plànols corresponents per tal d’incloure la nova delimitació.
En la tramitació del Decret s’ha donat audiència a les entitats locals afectades, s’ha sotmès
la proposta a informació pública i s’han recollit
els informes preceptius que la legislació determina.
A proposta del conseller de Medi Ambient,
i d’acord amb el Govern,
DECRETO:

—2 Mentre no s’hagin aprovat els criteris d’habilitació dels veterinaris per portar a terme les
tasques que preveu l’article 2.3, s’entenen habilitats tots els veterinaris col·legiats.

Article únic
Es modifiquen les determinacions relatives
als límits de l’espai Cingles de Bertí als municipis
de Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells i Sant
Quirze Safaja contingudes en els volums I i III
i els plànols a escala corresponents del Decret
328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova
el Pla d’espais d’interès natural.

DISPOSICIÓ FINAL

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El present Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de juny de 2002

Barcelona, 11 de juny de 2002

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
RAMON ESPADALER I PARCERISAS
Conseller de Medi Ambient
(02.156.032)

DECRET
171/2002, d’11 de juny, pel qual es modifica el
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel que fa
als límits de l’espai Cingles de Bertí del Pla d’espais d’interès natural.
Mitjançant aquest Decret es modifica la delimitació de l’espai Cingles de Bertí del Pla d’espais d’interès natural (PEIN), localitzat als municipis de Sant Quirze Safaja, de Sant Feliu de
Codines i de Bigues i Riells, per tal d’inclourehi noves àrees amb valors ambientals que en
justifiquen la protecció, d’acord amb les determinacions de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, i el Decret 328/1992, de 14 de

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
RAMON ESPADALER I PARCERISAS
Conseller de Medi Ambient
(02.144.006)

DECRET
172/2002, d’11 de juny, d’aprovació dels Estatuts
del Servei Meteorològic de Catalunya.
La Llei 15/2001, de 14 de novembre, que té
per finalitat assegurar la prestació d’un servei
públic de qualitat en matèria de meteorologia
que satisfaci les necessitats d’informació meteorològica i climàtica de la societat, com a element de suport, assessorament i informació en
aquesta matèria en l’àmbit de la Generalitat,
crea el Servei Meteorològic de Catalunya com
a entitat de dret públic de la Generalitat, amb
personalitat jurídica pròpia.

En el moment actual, cal procedir a l’aprovació dels Estatuts del Servei Meteorològic de
Catalunya a fi i efecte d’assolir els objectius fixats en la Llei.
Per tot això, en virtut de l’article 64 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller de Medi Ambient i d’acord amb el
Govern,
DECRETO:
CAPÍTOL 1
Naturalesa i funcions
Article 1
1.1 El Servei Meteorològic de Catalunya té
naturalesa d’entitat de dret públic de la Generalitat amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat per al compliment de les seves funcions, que es regula per la Llei 15/2001, de 14 de
novembre, de meteorologia, i la Llei 4/1985, de
29 de març, de l’estatut de l’empresa pública
catalana.
1.2 L’actuació del Servei Meteorològic de
Catalunya s’ajusta, amb caràcter general, al dret
privat. No obstant això, queden sotmesos al dret
públic els actes previstos a l’article 5.2 de la Llei
15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia.
1.3 El Servei Meteorològic de Catalunya
pot adquirir, reivindicar, permutar, gravar o alienar béns d’acord amb les normes que siguin
d’aplicació, concertar crèdits, establir contractes,
formalitzar convenis, participar en d’altres entitats i, en general, dur a terme negocis jurídics
admesos en dret i que estiguin relacionats amb
la seva finalitat.
Article 2
El Servei Meteorològic de Catalunya porta
a terme les funcions següents:
a) Assistir les administracions i les institucions que necessiten informació meteorològica i
climàtica i col·laborar-hi.
b) Establir col·laboracions, si s’escau, amb
l’autoritat meteorològica de l’Estat i amb la resta
d’institucions autonòmiques, estatals, europees o internacionals que compleixin funcions meteorològiques, amb vista a assolir una informació
meteorològica de qualitat en l’àmbit de Catalunya, i signar amb aquestes institucions, per a
l’exercici de competències concurrents, convenis
de col·laboració que evitin la duplicitat de serveis.
c) Gestionar i mantenir la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec).
d) Tractar, explotar i divulgar les dades procedents dels equipaments meteorològics.
e) Explotar i gestionar la base documental
provinent del Servei de Meteorologia del Departament de Medi Ambient.
f) Mantenir la base de dades meteorològiques de Catalunya.
g) Participar en l’elaboració de la cartografia climàtica de Catalunya.
h) Programar, implantar i gestionar un sistema de predicció i seguiment de fenòmens meteorològics, i fer-ne l’explotació i la difusió en
l’àmbit territorial de Catalunya.
i) Pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les
situacions meteorològiques de risc, coordina-
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dament amb el Centre d’Emergències de Catalunya (Cecat), amb vista a millorar l’eficàcia de
les actuacions pertinents i a assegurar-ne la comunicació als usuaris que en poden resultar
afectats, per mitjà del sistema d’avisos que sigui
determinat per via reglamentària.
j) Prestar permanentment, quan es prevegin
situacions meteorològiques de risc, assessorament meteorològic oficial a les diferents administracions i institucions competents en matèria de protecció civil a Catalunya i col·laborar
en aquests casos, si s’escau, amb l’autoritat meteorològica de l’Estat.
k) Promoure activitats d’investigació en matèria de meteorologia i climatologia i afavorir
el desenvolupament de productes i serveis en
aquest àmbit.
l) Organitzar activitats de formació i difusió
en l’àmbit de la meteorologia.
m) Realitzar estudis per millorar el coneixement del clima i de la meteorologia a Catalunya.
n) Assessorar i assistir els diferents organismes públics en els aspectes relacionats amb l’estudi del clima i del canvi climàtic, en coordinació
amb els organismes competents en aquesta matèria.
o) Assessorar i assistir les administracions
públiques competents, i col·laborar-hi, en matèria de vigilància i predicció de fenòmens i
episodis de contaminació atmosfèrica.
p) Analitzar i vigilar les característiques de
la columna d’ozó a Catalunya amb relació a
l’evolució de l’ozó estratosfèric, i informar-ne
la població.
q) Estudiar i analitzar el canvi climàtic a
Catalunya i participar i col·laborar en les recerques que sobre aquesta matèria porten a terme
diversos grups a Catalunya.
CAPÍTOL 2
Òrgan de Govern i Òrgan Assessor
Article 3
3.1 El Consell d’Administració és l’òrgan de
superior direcció i control de l’empresa del Servei Meteorològic de Catalunya.
3.2 El Consell d’Administració del Servei
Meteorològic de Catalunya és integrat pels membres següents:
a) El president o presidenta.
b) El vicepresident o vicepresidenta.
c) Sis membres en qualitat de representants
de la Generalitat, designats pel Govern, entre els quals hi ha d’haver el director o directora general d’Emergències i Seguretat Civil,
o la persona en qui delegui, el director o directora general d’Administració Local, o la
persona en qui delegui, i dues persones en representació dels departaments competents,
respectivament, en matèria d’agricultura i
d’obres públiques.
d) Quatre membres en qualitat de representants dels ens locals, designats per les seves organitzacions representatives, que han de correspondre als diversos àmbits territorials de
Catalunya.
e) Dos membres en qualitat de professionals
de prestigi reconegut en l’àmbit de la meteorologia, designats pel conseller o consellera de
Medi Ambient a proposta del Consell Assessor
del Servei Meteorològic de Catalunya.
f) Un membre en qualitat de representant de
la xarxa de col·laboradors voluntaris.
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3.3 És president o presidenta del Consell
d’Administració del Servei Meteorològic de
Catalunya el conseller o consellera de Medi
Ambient i n’és vicepresident o vicepresidenta
el director o directora del Servei, que substitueix
el president o presidenta en casos d’absència o
d’impediment.
3.4 El secretari o secretària del Consell
d’Administració del Servei Meteorològic de
Catalunya, amb veu i sense vot, és designat pel
Consell d’Administració a proposta del president o presidenta.
3.5 Els membres del Consell d’Administració ho són per un període de quatre anys renovables indefinidament. No obstant això, perdran
la seva condició de membres del Consell si són
cessats pel Govern a proposta de l’òrgan que va
promoure el seu nomenament.
3.6 Correspon al Consell d’Administració
les funcions següents:
a) Aprovar el projecte de pressupost i la
memòria anuals.
b) Aprovar el Pla anual d’actuació.
c) Aprovar la proposta de preus públics i de
taxes.
d) Aprovar les propostes d’estructura orgànica, de projecte de reglament interior i de plantilla de personal.
e) Aprovar el balanç i altres documents que
resultin de l’aplicació del Pla general de comptabilitat pública.
f) Aprovar els convenis que hagi de subscriure el Servei.
g) Aprovar les propostes d’adquisició o alienació d’immobles.
h) Aprovar les propostes d’operacions d’endeutament.
i) Atorgar l’autorització per als contractes
quan ultrapassin 150.000 euros.
j) Aprovar les propostes de participació del
Servei Meteorològic de Catalunya en altres
entitats.
k) Aprovar la composició de les taules de
contractació.
l) Fer el seguiment i la supervisió de la gestió i del desenvolupament de l’activitat del Servei Meteorològic de Catalunya.
m) Exercir les altres funcions que li atorguin
les lleis o els seus propis estatuts.
3.7 El Consell d’administració es reuneix
com a mínim una vegada cada sis mesos.
Per tal que en sigui vàlida la constitució, s’exigeix l’assistència de la majoria dels components.
Els acords s’han d’adoptar per majoria dels
consellers presents. En cas d’empat, el president
tindrà vot de qualitat.
3.8 Els membres del Consell d’Administració tenen dret a percebre dietes per l’assistència a les reunions, d’acord amb el que estableix
la normativa vigent.
Article 4
4.1 El Consell d’Administració és assistit
per un Consell Assessor que estarà compost per
quatre representants de les universitats, dos d’associacions meteorològiques, dos responsables
de la informació meteorològica dels mitjans de
comunicació, i un representant del Servei Meteorològic de Catalunya.
4.2 Els membres del Consell Assessor són
nomenats pel conseller de Medi Ambient a proposta de les entitats que representen.
4.3 Són funcions del Consell Assessor:
a) Assessorar al Consell d’Administració en
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les qüestions relacionades amb les activitats del
Servei Meteorològic de Catalunya.
b) Emetre informe sobre qualsevol assumpte
que se li consulti en l’àmbit de les competències de l’Entitat.
c) Presentar al Consell d’Administració les
propostes d’acords que es cregui convenients per
a un millor funcionament de l’Entitat.
Article 5
Els òrgans col·legiats previstos als articles
anteriors, en tot el no regulat en aquests Estatuts es regeix pel capítol II del títol II relatiu al
funcionament dels òrgans col·legiats de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
CAPÍTOL 3
Òrgan executiu
Article 6
6.1 El director o directora del Servei Meteorològic de Catalunya és l’òrgan executiu de l’entitat i li correspon de dirigir-la i representar-la.
6.2 El director o directora del Servei Meteorològic de Catalunya és nomenat pel Govern,
a proposta del conseller o consellera de Medi
Ambient.
6.3 Correspon al director o directora del
Servei Meteorològic de Catalunya:
a) Executar els acords del Consell d’Administració.
b) Presentar anualment al Consell d’Administració les propostes de programes d’actuació,
d’inversió i de finançament, els balanços i la
memòria.
c) Presentar al Consell d’Administració la
proposta de preus públics i de taxes.
d) Exercir les funcions d’òrgan de contractació del Servei. Quan ultrapassin els 150.000
euros requerirà autorització del Consell d’Administració.
e) Autoritzar despeses amb càrrec als crèdits
pressupostaris del Servei, dins els límits pressupostaris que determinin els seus estatuts.
f) Dirigir, organitzar i gestionar l’activitat del
Servei.
g) Dirigir i organitzar el personal del Servei.
h) Qualsevol altra funció que li delegui el
Consell d’Administració o que no sigui atribuïda
expressament a cap altre òrgan.
CAPÍTOL 4
Règim jurídic, econòmic i patrimonial
Article 7
7.1 El Servei Meteorològic de Catalunya es
regeix per la Llei 15/2001, de 14 de novembre,
de meteorologia, i la Llei 4/1985, de 29 de març,
de l’estatut de l’empresa pública catalana, per
aquests Estatuts i per les altres disposicions que
li siguin aplicables.
7.2 Sens perjudici del règim jurídic derivat
de l’estatut de l’empresa pública catalana, l’entitat sotmet la seva activitat a les normes de dret
civil, de dret mercantil, i de dret laboral que li
siguin aplicables. Així mateix es regeixen pel
dret públic els actes següents:
a) Les relacions jurídiques externes que derivin d’actes de limitació, intervenció, control i,
en general, els actes que afectin la utilització dels
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béns de domini públic o que impliquin l’exercici
de potestats administratives.
b) Els actes derivats de les relacions del Servei amb altres òrgans i ens de la Generalitat i
amb tercers que impliquin l’exercici de potestats públiques.
7.3 La contractació del Servei Meteorològic de Catalunya es regeix pel que estableix la
legislació vigent en matèria de contractació
administrativa i ha de garantir, en tot cas, els
principis de publicitat i concurrència.
7.4 El règim de comptabilitat del Servei
Meteorològic de Catalunya és el corresponent
al sector públic. El control financer del Servei
s’exerceix d’acord amb el que estableix l’article
71 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
7.5 Els acords del Consell d’Administració
i els actes dictats pel director o directora del
Servei Meteorològic de Catalunya sotmesos al
dret administratiu són impugnables per via de
recurs d’alçada davant el conseller o consellera de Medi Ambient; els acords del Consell
d’Administració i els actes dictats pel director
o directora del Servei sotmesos al dret civil o al
dret laboral són impugnables davant la jurisdicció corresponent, d’acord amb les normes d’aplicació respectives, amb reclamació prèvia davant
el conseller o consellera de Medi Ambient.
7.6 La responsabilitat patrimonial dels òrgans del Servei Meteorològic de Catalunya és
exigible en els mateixos casos i pel mateix procediment que la de l’Administració de la Generalitat.
Article 8
8.1 El personal del Servei Meteorològic de
Catalunya es regeix amb caràcter general pel
dret laboral, llevat del que ocupa places reservades, per la naturalesa del seu contingut, a
funcionaris públics. L’adscripció de funcionaris
al Servei es regeix pel que determinen les normes reguladores de la funció pública de la Generalitat.
8.2 La selecció del personal s’ha de fer d’acord
amb els principis d’igualtat, de publicitat, de
mèrit i de capacitat.
8.3 El Consell d’Administració aprovarà la
relació de llocs de treball. En cas que hi hagi adscripció de personal funcionari que no realitzi
aquestes tasques seran places a extingir.
Article 9
9.1 El patrimoni del Servei Meteorològic de
Catalunya és integrat pels béns que li siguin
adscrits i pels béns i drets propis de qualsevol
naturalesa que adquireixi per qualsevol títol.
L’adscripció de béns al Servei no n’implica la
transmissió del domini ni la desafectació, i els
béns conserven la seva qualificació jurídica originària.
9.2 La gestió del patrimoni del Servei Meteorològic de Catalunya es regeix pel que disposen la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de
patrimoni de la Generalitat, i la Llei 4/1985, del
29 de març, de l’estatut de l’empresa pública
catalana. El patrimoni del Servei afecte al desenvolupament de les seves funcions d’informació i assessorament té la consideració, en tant que
afectat a un servei públic, de patrimoni de domini
públic i gaudeix com a tal de les exempcions tributàries que corresponen als béns d’aquesta
naturalesa.
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Article 10
10.1 Els recursos econòmics del Servei Meteorològic de Catalunya són integrats per:
a) Els productes que obté de l’exercici de les
seves activitats i de les operacions en què intervé.
b) Els productes, els rendiments o els increments derivats del seu patrimoni.
c) Les subvencions, les aportacions o les
donacions d’administracions públiques, d’altres
ens públics o de particulars.
d) Les transferències que s’estableixin, si
s’escau, en els pressupostos de la Generalitat.
e) Els preus públics i les taxes que s’estableixin per la prestació de serveis meteorològics.
f) Els drets i les altres prestacions patrimonials que li corresponguin.
g) L’endeutament, que requereix autorització
prèvia del Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat.
h) Qualssevol altres recursos que se li puguin
atribuir.
10.2 El procediment d’auditoria substitueix
el règim d’intervenció prèvia de les operacions
corresponents i té com a objecte dur a terme el
control financer de l’empresa.
10.3 Per acord del Consell d’Administració
es pot crear un òrgan de control economicofinancer, d’acord amb el que estableix el Decret
325/1996, d’1 d’octubre, sobre el funcionament
dels òrgans de control economicofinancer intern
en les empreses públiques de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 11 de juny de 2002
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
RAMON ESPADALER I PARCERISAS
Conseller de Medi Ambient
(02.144.002)

RESOLUCIÓ
MAB/1756/2002, de 5 de juny, per la qual es fa
pública la inscripció d’una entitat al Registre d’associacions de protecció i defensa dels animals.
Atès el que disposen l’article 39 de la Llei 3/
1988, de protecció dels animals, i l’Ordre de 5
de juliol de 1988, que regula el Registre d’associacions de protecció i defensa dels animals
col·laboradores del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca;
Vist l’article 11 del Decret 297/1999, de 26 de
novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya,
RESOLC:
Article únic
Inscriure al Registre d’associacions de protecció i defensa dels animals l’entitat que es detalla a l’annex d’aquesta Resolució, la qual té el
títol d’entitat col·laboradora del Departament
de Medi Ambient.
Barcelona, 5 de juny de 2002
PERE MALUQUER I FERRER
Director general de Patrimoni Natural
i del Medi Físic

ANNEX
Associacions de protecció i defensa dels animals col·laboradores del Departament de Medi
Ambient:
Defensa dels Animals d’Arenys.
(02.156.119)
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