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RESOLUCIÓ
MAH/3159/2004, d’11 de novembre, per la qual
es fa públic l’Acord del Govern de 2 de novembre de 2004, d’aprovació definitiva del Pla especial de delimitació definitiva de l’espai del PEIN
l’Alta Garrotxa.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de 2 de novembre de 2004, va
adoptar l’Acord pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de delimitació definitiva de
l’espai del PEIN l’Alta Garrotxa,
RESOLC:
Fer públic l’Acord del Govern de 2 de novembre de 2004, pel qual s’aprova definitivament el
Pla especial de delimitació definitiva de l’espai
del PEIN l’Alta Garrotxa, el qual es transcriu
annex a aquesta Resolució.
Contra aquest Acord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan
que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en
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la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 11 de novembre de 2004
SALVADOR MILÀ I SOLSONA
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
ACORD
de 2 de novembre de 2004, del Govern de la
Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de delimitació definitiva de l’espai del PEIN l’Alta Garrotxa.
L’espai natural l’Alta Garrotxa forma part del
Pla d’espais d’interès natural, aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre. Es troba situat als municipis d’Albanyà, Cabanelles, Maçanet de Cabrenys i Sant Llorenç de la Muga,
a la comarca de l’Alt Empordà; als municipis de
Beuda, la Vall de Bianya, Montagut, Sales de

ANNEX 1
Plànol de la delimitació definitiva dels espais del PEIN l’Alta Garrotxa.
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Llierca, Sant Joan les Fonts i Tortellà, a la comarca de la Garrotxa; i al municipi de Camprodon, a la comarca del Ripollès.
Mitjançant la Resolució del conseller de Medi
Ambient de 21 de desembre de 2000, es va aprovar inicialment el Pla, el qual ha estat sotmès a
un període d’informació pública d’un mes de
durada, havent-se donat audiència a les corporacions locals dels territoris afectats.
Per Resolució del conseller de Medi Ambient de 5 de juliol de 2002, es va aprovar provisionalment el Pla.
S’han recollit els informes del Consell de
Protecció de la Natura, del Centre de la Propietat Forestal, dels ajuntaments implicats i tots
aquells altres que estableix la legislació.
El contingut i la tramitació del Pla s’han subjectat al que disposa l’article 8.5 del Decret 328/
1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla
d’espais d’interès natural.
A proposta del conseller de Medi Ambient
i Habitatge, el Govern de la Generalitat acorda:
Aprovar definitivament el Pla especial de
delimitació definitiva de l’espai del PEIN l’Alta
Garrotxa, d’acord amb el plànol de delimitació
territorial que s’adjunta a l’annex 1 i la descripció
dels límits que es fa constar a l’annex 2.

23760

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 4267 – 24.11.2004

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 4267 – 24.11.2004

23761

23762

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 4267 – 24.11.2004

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 4267 – 24.11.2004

23763

23764

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 4267 – 24.11.2004

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 4267 – 24.11.2004

23765

23766

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 4267 – 24.11.2004

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

ANNEX 2
Descripció de la delimitació detallada dels límits
de l’espai objecte del Pla especial.
TERME MUNICIPAL D’ALBANYÀ

El límit pren com a punt inicial el puig del
Comanegra i segueix la línia fronterera cap a
l’oest fins a trobar el riu Major, pel qual remunta
cap al nord fins a trobar la carretera nova de
Costoja a Tapis (actualment no grafiada en la
cartografia), a l’alçada del pont sobre el riu
Major i a la cota 697,80. Segueix per la carretera
esmentada en direcció est fins al coll dels Horts.
Coincidint en aquest tram amb el límit de l’espai massís de les Salines.
En arribar a la zona del serrat de la Casilla,
segueix cap al sud, pel camí que coincideix amb
el límit administratiu que separa els termes
municipals d’Albanyà i Maçanet de Cabrenys.
Ressegueix l’esmentat camí fins que aquest
coincideix amb la corba de nivell situada a la cota
700.
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Continua cap al sud per la línia de la carena
fins a trobar el camí de Sant Llorenç al Fau.
Segueix el camí cap al nord-oest fins a la Creu
d’en Camps. Seguint la línia de la carena, es
dirigeix primer cap al sud-oest i després cap a
l’oest fins al collet de les Corts. Segueix en direcció oest per un camí innominat fent un recorregut de 70 m, i fa un gir al nord-oest enfilant la
línia de la carena de la serra de Sant Jordi fins
a arribar al cim. Segueix en direcció oest passant
pel coll i remunta per la carena fins a un altre
cim. Continua per la carena cap al sud i al sudoest fins al cim dels boscos d’en Ferrerós, situat a la cota 582,27.
Segueix cap a l’oest per la carena, fins que a
la zona dels Solans de can Mas, troba el límit administratiu que separa els termes municipals de
Sant Llorenç de la Muga i Albanyà. Continua
en direcció oest pel límit de termes municipals,
fins a la zona dels cingles d’en Ferrerós, on el
límit de termes municipals, gira cap al nord-oest
i el límit de l’espai deixa el terme municipal de
Sant Llorenç de la Muga.

TERME MUNICIPAL DE MAÇANET DE CABRENYS

Continua cap a l’est per l’esmentada corba de
nivell, situada a la cota 700, passant pel paratge de la Ratllera i travessant un torrent anomenat Clot de la Tosca. Segueix resseguint la línia
de la cinglera per la carena durant 250 m en
direcció est. Reprèn la cota 700 resseguint-la fins
a arribar i envoltar la collada dels Gresos, per
a continuar vers el sud resseguint la mateixa
corba de nivell situada a la cota 700, passant per
la baga de Riumaló. Segueix per la corba de
nivell situada a la cota 700 fins que aquesta gira
sobtadament cap a l’oest, a la carena del puig
Rovirós.
En aquest punt, el límit traça una línia recta
imaginària, en direcció nord, de 400 m fins que
troba la carena de l’Aigüeta de Riumaló a la
corba de nivell que discorre per la cota 650. En
arribar al mas Riumaló, que queda exclòs, el
límit descrit fa un gir cap al sud, seguint sempre
la carena, creuant el camí de Sant Miquel de
Fontfreda a can Oliveres, i segueix per la carena
fins al torrent Clot d’Abeurada.
Ressegueix aquest torrent, fins a arribar al
límit administratiu que separa els termes municipals d’Albanyà i Sant Llorenç de la Muga,
on coincideix amb l’aiguabarreig amb el Riumaló. El límit segueix aquest curs fluvial que
coincideix amb el límit administratiu que separa els municipis de Sant Llorenç de la Muga i
Albanyà primer, i Albanyà i Cabanelles després, a l’alçada del paratge anomenat Plans de
Mas Lleona.
TERME MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ
DE LA

MUGA

En arribar als voltants de la castanyeda de can
Costa, el límit administratiu remunta cap al nord
i el límit de l’espai es dirigeix cap al sud pujant
carena amunt, travessant un coll i seguint cap al
sud, fins al cim situat a la cota 548,6, a la zona
dels Boscos de les Rovires. Continua en direcció sud per la línia de la carena fins a trobar el
camí de can Cortades. Fa un gir en direcció oest,
i recorre el camí durant 130 m fins a coincidir
amb la línia de la carena que seguirà en direcció sud-sud-oest, fins al cim del puig de Sant
Ponç.

TERME MUNICIPAL D’ALBANYÀ

El límit de l’espai baixa en direcció sud per
la carena que separa els Solans de la Canova i
la Pinosa, fins a arribar al puig de la Popla. Baixa
per la carena fins al riu Muga i continua en direcció est pel límit de domini públic fins a entrar al terme municipal de Sant Llorenç de la
Muga.
TERME MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ
DE LA

MUGA

La delimitació continua pel domini públic
hidràulic en direcció est fins al nucli de Sant
Antoni, on travessa el riu i retorna en direcció
oest seguint el límit sud del domini públic fins
al terme municipal d’Albanyà.
TERME MUNICIPAL D’ALBANYÀ

La delimitació continua pel domini públic
hidràulic en direcció oest fins al punt on el riu
comença a girar en direcció nord, abans de la
zona del pla del Sastre. En aquest punt la delimitació traça una línia recta en direcció sud
d’uns 200 metres, fins al camí de la Parada en
un punt situat a 280 m, que segueix en direcció est fins al torrent Clot del Camp de l’Illa,
afluent de la Muga pel marge dret. Ressegueix
l’esmentat torrent cap al sud fins a tornar a
creuar el camí de la Parada, d’Albanyà a Lliurona, a la cota 350 m.
Continua pel camí de la Parada, en direcció
sud-est, fins a arribar al camí del puig d’en Domènec. Ressegueix el camí del puig d’en Domènec durant 330 m cap a l’est, fins a coincidir
amb la corba de nivell que discorre per la cota
400. Segueix per aquesta corba de nivell, cap al
sud-est fins al límit administratiu que separa els
termes municipals d’Albanyà i Cabanelles. Segueix el límit esmentat cap al sud, creuant la zona
de la Cirera, la serra de l’Oliva fins a arribar a
la Guardiola deixant el terme municipal d’Albanyà.
TERME MUNICIPAL DE CABANELLES

Ja en el terme municipal de Cabanelles, segueix cap al sud fins a la Guardiola, on troba
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el riu Manol. Ressegueix el riu Manol, primer
vers l’est, i al sud després, fins a coincidir amb
la corba de nivell que discorre per la cota 275
a la zona dels boscos de can Camps. Gira cap
al sud-oest i seguint la carena de la zona dels
boscos de can Camps fins a trobar el camí de
can Serra. Segueix el camí de can Serra fins a
arribar-hi. Excloent can Serra, segueix cap al
sud per la carena fins a coincidir amb el camí
de can Güibes.
Continua per aquest camí, primer cap al sud
i després gira sobtadament cap a l’oest. Segueix
cap a l’oest per la línia de la carena fins a trobar
un camí. Segueix en línia recta en direcció oest,
fent un recorregut de 50 m, fins a coincidir amb
la corba de nivell situada a la cota 400 i deixa el
terme municipal de Cabanelles i la comarca de
l’Alt Empordà.
TERME MUNICIPAL DE BEUDA

Ja dins el terme municipal de Beuda i a la
comarca de la Garrotxa, el límit ressegueix la
corba de nivell situada a la cota 400, cap al sudest i l’oest fins a coincidir amb el camí que creua el torrent anomenat Clot del Canet. Continua pel camí fent un gir al sud-est i recorre una
distància de 430 m, just quan el camí gira cap a
l’oest, el límit reprèn la corba de nivell situada
a la cota 400.
Continua per l’esmentada corba de nivell, cap
al sud, creuant quatre torrents. Passat el darrer
torrent, la corba de nivell gira cap al nord-oest
i el límit descrit enllaça amb el camí de Segueró a can Posades, que coincideix amb el sender
de llarg recorregut GR-2. Seguint pel sender de
gran recorregut GR-2, a 150 m a l’est de can
Posades, el límit pren un petit camí cap al nord
fins que coincideix amb la corba de nivell situada a la cota 400. Continua per l’esmentada
corba de nivell en direcció oest passant per la
costa d’en Tries, la costa de can Jou, can Oliveres, els Quintans de can Oliveres, can Xelió, fins
als Quintans d’en Tries.
Recorreguts 150 m després de creuar el torrent Clot d’en Tries, continua cap al nord pel
camí de can Grau fins a la font dels Rajolins,
situada al nord. Reprèn la corba de nivell situada a la cota 400, primer cap al sud i després
a l’oest passant pels Quintans de can Lleona
i creuant el camí de can Lleona a can Ripoll,
pel punt situat a 200 m al nord de can Lleona. Segueix per la corba de nivell situada a la
cota 400, passant pels erms de can Serrat,
entrant en el terme municipal de Sales de
Llierca.
TERME MUNICIPAL DE SALES DE LLIERCA

En arribar a 120 m al nord del límit administratiu que separa els termes municipals de
Sales de Llierca i Beuda, el límit segueix cap
a l’oest pel camí de Sales de Llierca a can Bosc,
que queda exclòs, fins a l’alçada de can Subirós, excloent cal Caiot, i l’hípica així com can
Subirós. Segueix pel mateix camí cap a l’oest
uns 400 m fins a arribar a trobar el camí de
Tortellà a Bassegoda, pel qual remunta vers
el nord per enllaçar novament amb la corba
de nivell situada a la cota 400, i seguir en direcció oest deixant el terme municipal de Sales
de Llierca.
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TERME MUNICIPAL DE TORTELLÀ

TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN LES FONTS

El límit de l’espai continua per la corba de
nivell situada a la cota 400 en direcció oest,
creuant quatre torrents i passant pel paratge
dels boscos de Manlleu. En arribar al torrent
del Clot de l’Infern, fa un gir en direcció sud,
seguint per la corba de nivell situada a la cota
400 i la recorre durant 550 m. En aquest punt,
creua el camí de Montsipòsit. Continua 130 m
cap al nord-oest per la cota esmentada fins que
baixa al sud enllaçant amb el primer torrent
afluent del riu Llierca, a la zona dels boscos
del Serrat del Pont. Ressegueix aquest torrent
fins a l’aiguabarreig amb el riu Llierca, i continua al sud per la llera del riu Llierca fins a
l’alçada del pont romànic. Creua el riu en una
línia recta imaginària en direcció oest per anar
a trobar la carretera de Montagut a Sadernes.
Continua 200 m cap al nord per l’esmentada carretera fins a trobar el sender de llarg recorregut GR-1, que coincideix amb el camí a
Planseslloses. Segueix per l’esmentat camí i es
dirigeix cap a l’oest fins a coincidir amb el límit administratiu que separa els termes municipals de Tortellà i Montagut. Ressegueix l’esmentat límit de termes en direcció nord fins al
punt on coincideix el límit que separa els termes municipals de Tortellà, Montagut i Sales
de Llierca.

En arribar a cal Grill, i coincidint amb el límit del Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, pren el trencall de la carena de la serra
del Canadell. Segueix pujant pel coll de Vivers
i el coll de Pocaherba, fins que a la cota 725 segueix cap a l’oest prenent la divisòria entre els
termes municipals de Sant Joan les Fonts i la Vall
de Bianya, passant pel puig de la Cau i el puig
de Sant Valentí.
En arribar al puig de Sant Valentí, sempre
coincidint amb el límit del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa, segueix cap al
sud per la mateixa divisòria fins a enllaçar amb
el Serrat, situat a l’est de la divisòria dels termes municipals esmentats passant per la costa de la Cau. En arribar al cim situat a la cota
740,35 m, se separa del límit del Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa i continua
cap al sud-oest, per la divisòria dels termes,
deixant el terme municipal de Sant Joan les
Fonts.

TERME MUNICIPAL DE MONTAGUT

La delimitació fa un gir cap al sud, baixant per
la carena de les Costes, fins a trobar un torrent
innominat. Continua cap al sud pel torrent fins
a trobar la corba de nivell situada a la cota 225,
que ressegueix en direcció oest durant uns 600
m, fins que enllaça amb un torrent innominat
que remunta vers el sud fins que a la zona del
bac de Puigcompte segueix pel fons de vall fins
a coincidir amb la cota 438.
Continua per la carena en direcció sud-oest,
fins a enllaçar amb el camí del Cos. Segueix pel
camí de can Cos, fins a arribar i passar can Cos.
Continua pel mateix camí, encara en direcció
oest, fins a trobar la carena oriental del puig del
Cos, en el paratge de la Mare de Déu del Cos.
S’enfila amunt per la carena de la muntanya del
Cos, en direcció oest, fins a trobar la cota 575,
on el límit coincideix novament amb el camí del
Cos.
Segueix el camí fins a la carretera de Castellfollit de la Roca a Oix. Pren la carretera en
direcció nord, cap a Oix, fins a creuar la riera de
Sant Eudald i, immediatament després de travessar-la, fa un gir a l’oest seguint pel camí de
Carrera la Vall del Bac, fins a can Capdevila.
Passat can Capdevila segueix per un camí cap
al sud fins a trobar la riera de Carrera. Segueix
el curs de la riera cap al sud fins a arribar a l’alçada de can Grill.
A partir d’aquest punt, el límit de l’espai L’Alta Garrotxa, coincideix amb el límit del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa,
definit en el Decret 71/1986, de 13 de febrer,
sobre aprovació de la concreció topogràfica dels
límits del parc natural i les reserves naturals de
la zona volcànica de la Garrotxa (DOGC núm.
671, d’11.4.1986, i DOGC núm. 725, de 8.8.1986).
Així doncs, la delimitació en la zona coincident
s’ha fet seguint les disposicions de l’esmentat
Decret.

TERME MUNICIPAL DE LA VALL DE BIANYA

En aquest punt, ressegueix el límit administratiu que separa aquest terme municipal del
de Sant Joan les Fonts fins a enllaçar amb la
cota 500, per la qual continua passant pel caire del Serrat, la carena de l’Aulet i l’era d’en
Séneca. Durant el recorregut pels tres paratges esmentats, el límit passa 120 m al nord de
la coma d’en Roca, seguint cap a l’oest passant
a 80 m al nord de la Vilotja, i 30 m al nord del
Bertran.
Continua cap a l’oest per la corba de nivell
situada a la cota 500, passant pels caires de la
Vilotja i del Bertran. En arribar a 110 m al nord
del Comarrol, enllaça amb un torrent i el ressegueix 30 m en direcció nord. Gira a l’oest per un
altre torrent i el remunta 160 m, fins a coincidir
amb la corba de nivell que discorre per la cota
550. Ressegueix la corba de nivell situada a la
cota 550 fins al caire del Comarrol.
Remunta el caire del Comarrol 170 m en direcció nord fins a coincidir amb la corba de nivell situada a la cota 600. Continua en direcció oest per la corba de nivell que discorre per
la cota 600, envoltant la serra de la Roca del
Punxó, i continua cap a l’oest per la mateixa
corba de nivell. Durant aquest recorregut,
creua tres torrents. Després de creuar el tercer, quan la corba de nivell gira al sud, a la
zona de can Puig, el límit de l’espai continua
pel camí de can Puig, primer en direcció nord
i després en direcció sud fins a arribar a can
Puig.
Fa un gir en direcció oest i segueix, pujant per
la línia de la carena en direcció nord-oest, fins
a enllaçar amb la corba de nivell que discorre per
la cota 675. Ressegueix aquesta corba de nivell,
primer en direcció nord-oest, i després en direcció est. Quan la corba de nivell varia la seva direcció girant en direcció sud-oest, el límit segueix
en direcció oest per la línia de la carena, creuant
la carretera de Vic a Camprodon i continua fins
a arribar al coll on segueix cap al nord pel camí
romà de Sant Salvador de Bianya a Sant Pau de
Segúries.
Continua cap al nord per la calçada romana fins que coincideix amb el límit administratiu
que separa els termes municipals de la Vall de

Bianya i Sant Pau de Segúries. Continua pel límit deixant el terme municipal de la Vall de
Bianya.
TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON

Segueix pel límit administratiu que separa
els termes municipals de Camprodon i la Vall
de Bianya, fins a coincidir amb la línia d’alta
tensió de 380 kW. Continua cap al nord seguint
el traçat de la línia fins al coll de l’Alec. Pren
un camí en direcció oest i seguidament fa un
gir cap al nord fins a arribar al cim del puig de
Dot.
Continua resseguint les carenes al nord passant per la collada del Remei i el collet d’en
Sivilla, després continua cap al nord-oest, per un
camí que coincideix amb un sender de petit recorregut (PR 60), que discorre per la banda sud
de Sant Antoni de Camprodon. El límit el ressegueix fins a trobar el camí de Sant Antoni a
la zona del pla de Bonaire. Fa un gir cap a l’est,
i segueix pel camí de Sant Antoni, en direcció
nord, fins al coll de la Brossa.
Posteriorment gira a l’est pel camí del Remei, fins al coll Roig, on enllaça amb el clot de
la Beina, pel qual segueix cap a l’est fins a enllaçar amb el camí del mas d’en Sibilla. Ressegueix aquest camí 120 m en direcció est, i fa un
gir cap al nord fent un recorregut de 250 m per
la corba de nivell situada a la cota 910, on intercepta un torrent. Remunta el torrent en
direcció nord fins a coincidir amb el camí de
Mas Blanc.
Continua cap a l’oest pel camí de mas Blanc
fins que aquest camí coincideix amb la corba de
nivell situada a la cota 1.025. Ressegueix la corba
de nivell esmentada, cap al nord-est, creuant
quatre torrents fins que passats 290 m des del
darrer torrent, enllaça amb el camí de la Quera, a la zona de Font-rubí. Segueix en direcció
nord-est, primer per aquest camí i desseguida
per una pista forestal fins a arribar a la cota 1.000
m, per la qual continua en direcció nord, fins a
trobar el límit administratiu que separa els termes municipals de Camprodon i Molló.
Ressegueix aquest límit administratiu creuant
el torrent de la Quera, i seguint per la línia de
la carena dels Nou Sants, amb la qual el límit
esmentat coincideix. Quan el límit administratiu
gira al nord, el límit de l’espai continua vers l’oest
per la línia de carena dels Esqueis des de la cota
1.009,07 m, remuntant cap al nord-est, fins al
torrent de Rocabruna. Creua el torrent de Rocabruna i puja per la carena oposada fins al castell de Rocabruna.
Segueix al nord per la carena fins a seguir
pel camí de can Tadeu a la zona de Collsamola. El límit segueix pel camí fins a can Tadeu,
que queda exclòs. Continua cap al nord, uns
580 m per la carretera de Beget, fins a trobar
un camí paral·lel al torrent del Clot dels Polls,
que porta fins al paratge de les Fontelles.
Segueix aquest camí en direcció nord, fins a
arribar a la cota 967,19 m al paratge de la Pineda. Continua vers l’est per la línia de la
carena passant pel collet de Bocabartella i el
Roc del Tabal. Segueix per la carena fins a
trobar la corba de nivell situada a la cota 1.300
m, i posteriorment continua per aquesta corba
de nivell fins a coincidir amb la línia de la frontera.
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Segueix per la línia de la frontera amb França, passant pel coll de Malrem, fins a arribar
al cim del Comanegra, punt d’inici de la delimitació.
S’exclouen els següents àmbits:
Nucli de Beget.
TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON

La delimitació s’inicia a partir del punt d’aiguabarreig entre les rieres de Salarsa i Beget.
Des d’aquest punt, el límit remunta la riera de
Salarsa uns 380 m, continua per un torrent afluent d’aquesta riera pel marge esquerre, fins a
trobar la corba de nivell situada a la cota 500.
Segueix l’esmentada corba de nivell uns 50 m en
direcció est, fins a trobar un camí. Continua en
direcció nord-oest pel camí fins al punt on coincideix amb la línia de la carena.
Ressegueix la línia de la carena en direcció
nord-nord-est. Creua el torrent de la Torrentera
i continua per la carena passant pel paratge
anomenat Plana de Ginebret fins a assolir el cim
situat a la cota 885,59. Fa un gir vers el nord-est,
i per la mateixa carena, creua la carretera de
Beget fins a coincidir amb el torrent de Beget
en el punt situat a la cota 600. Gira cap a l’est i
ressegueix la corba de nivell situada a la cota 600
en direcció sud-est.
Quan la corba de nivell situada a la cota 600
gira en direcció nord, el límit d’exclusió del nucli
de Beget, traça una línia recta imaginària de 50
m en direcció est fins a coincidir amb un torrent.
Remunta el torrent, en direcció nord, fins a interceptar la corba de nivell que discorre per la
cota 659. Fa un gir en direcció sud, baixant per
la carena fins a coincidir amb la cota 700. Baixa cap al sud resseguint la corba de nivell que
discorre per la cota 700.
Quan aquesta corba de nivell gira cap al nord,
el límit continua baixant en direcció sud per la
línia de la carena, creuant el camí de Beget al
Bac del Bellestil i el collet d’en Sunyer. Remunta
per la línia de la carena fins al cim del turó de
la Mosquita. Continua baixant per la carena sud
de l’esmentat turó fins a arribar al clot de Sales,
torrent afluent de la riera de Beget. Continua
per la llera del torrent en direcció sud, fins a l’aiguabarreig amb la riera de Beget. Remunta la
riera de Beget en direcció nord-nord-est fins a
arribar a l’aiguabarreig amb la riera de Salarsa,
punt d’inici de la delimitació d’aquest nucli d’exclusió.
Nucli d’Oix
La delimitació s’inicia a partir del camí situat
del sud de can Gatielles. Ressegueix aquest
camí en direcció sud-oest, fins a creuar un torrent pel punt en què coincideix amb la corba
de nivell situada a la cota 500. Continua resseguint aquesta corba de nivell. Creua un torrent
i fa un gir en direcció nord. Continua per la
corba girant cap a l’oest a la zona del Bac de
l’Ouet.
Segueix per la mateixa corba de nivell, en
direcció sud, travessa un torrent i continua en
direcció nord. Fa un gir cap a l’oest-sud-oest i
creua un altre torrent. Segueix en direcció nordoest creuant el camí de Pineda a la Ferreria.
Continua per la corba de nivell situada a la cota
500 en direcció nord-oest, primer, i sud, després,
fins a coincidir amb un torrent afluent de la riera d’Oix pel seu marge dret.
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Remunta aquest torrent en direcció nord, fins
a l’aiguabarreig amb la riera d’Oix. Fa un gir en
direcció est, resseguint el curs de la riera d’Oix
durant 135 m, i continua cap al nord traçant una
línia recta imaginària de 210 m, des del marge
dret de la riera d’Oix fins a trobar la corba de
nivell que discorre per la cota 500, en el punt on
coincideix amb el camí de Beget a Oix.
Segueix per la corba de nivell situada a la
cota 500 cap al nord-est fins a un torrent, on gira
en direcció sud-est fins a coincidir amb el camí
de la Casanova. Continua pel camí de la Casanova en direcció sud, fent un recorregut de 115
m, ressegueix la corba de nivell i creua un torrent. Segueix per la corba de nivell al sud, a l’est
i al nord-est, fins al camí d’Oix a Bestraca. Continua pel camí d’Oix a Bestraca fins a arribar
a 350 m al nord de can Panorra. Segueix en
direcció nord-est per un altre camí. Fa un gir
en direcció sud, pel mateix camí, recorrent-lo
una distància de 300 m. Reprèn la corba de
nivell situada a la cota 500 en direcció est, creuant el camí d’Oix i un torrent, que baixa en
direcció sud cap a la granja de la zona del pla
del Castell. Enllaça i continua 100 m cap a l’est
per la corba de nivell situada a la cota 425.
Baixa en direcció sud per la línia de la carena a la zona de can Pei. Traça una línia recta
imaginària de 50 m fins a trobar el marge esquerre de la riera d’Oix. Remunta la riera
d’Oix 100 m.
Creua la riera d’Oix i es dirigeix al sud remuntant un torrent afluent de la riera d’Oix. En coincidir amb el camí del Pla del Rei al coll de la
Teula, segueix en direcció oest per un altre torrent fent un recorregut de 350 m i enllaça amb
la corba de nivell situada a la cota 525. Quan la
corba de nivell gira en direcció sud, la ressegueix
150 m, i traça una línia recta imaginària de 80
m cap a l’oest a la zona de Carrera, fins al camí
de Carrera. Segueix pel camí de la Carrera fins
al clot de la Moixina.
Continua en direcció oest, traçant una línia
imaginària de 50 m fins a la carretera de Castellfollit de la Roca a Oix. S’enfila per la carena en direcció sud-sud-oest, fins a coincidir
amb el camí de can Gatielles. Continua pel
camí de can Gatielles fins a arribar al sud de
can Gatielles, punt d’inici de la delimitació
d’aquest nucli.
Nucli de Sadernes
La delimitació s’inicia en el riu Llierca a l’alçada de l’aiguabarreig amb el torrent de Palomeres. El límit remunta el riu Llierca en direcció
nord, fins a trobar un aiguabarreig amb un torrent innominat. Remunta el torrent en direcció
nord-est fins a la pedrera que queda inclosa en
l’espai.
Fa un gir en direcció sud, baixant pel camí de
la pedrera fins a coincidir amb el camí de Bassegoda a Sadernes. Ressegueix el camí de Bassegoda a Sadernes en direcció est, fins a coincidir amb un torrent innominat afluent del riu
Llierca.
Ressegueix el curs del torrent en direcció sud,
fins a arribar a l’aiguabarreig amb el riu Llierca.
Remunta el riu Llierca en direcció nord fins a
coincidir amb l’aiguabarreig amb el torrent de
Palomeres, on tanca el límit d’exclusió del nucli de Sadernes.
Resten exclosos de l’àmbit del Pla els terrenys que el planejament urbanístic vigent hagi

23769

classificat com a sòl urbà o urbanitzable, llevat
d’aquells que tinguin la qualificació de zona
verda, sistema d’espais lliures o similar.
(04.314.022)

*
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET
435/2004, de 19 de novembre, pel qual s’estableix
la suplència de l’exercici de les funcions de la Presidència a favor del Conseller en Cap des del dia
24 al 28 de novembre de 2004.
Atès que he d’absentar-me de Catalunya des
del dia 24 al 28 de novembre de 2004,
DECRETO:
Article únic
Designar el Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya, senyor Josep Bargalló Valls,
suplent en l’exercici de les funcions de la Presidència des del dia 24 al 28 de novembre de
2004, i mentre no torni a Catalunya.
Barcelona, 19 de novembre de 2004
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
(04.322.045)

gar el despatx del seu Departament a un/a altre/
a conseller/a.
Atès el que estableixen l’article 63.d) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del
President i del Consell Executiu de la Generalitat, i l’article 3.d) del Decret 194/2004, de 20
de febrer,
DECRETO:
Article únic
Durant l’absència del conseller de Comerç,
Turisme i Consum, senyor Josep Huguet i Biosca, des del dia 24 al 29 de novembre de 2004,
ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del
seu Departament el conseller de Governació i
Administracions Públiques, senyor Joan Carretero i Grau.
Barcelona, 19 de novembre de 2004
JOSEP BARGALLÓ VALLS
Conseller en Cap
(04.322.071)

DECRET
436/2004, de 19 de novembre, d’encàrrec del despatx de la consellera de Cultura a la consellera
de Salut des del dia 24 de novembre fins al dia
2 de desembre de 2004.
Vist que la consellera de Cultura ha d’absentar-se de Catalunya des del dia 24 de novembre
fins al dia 2 de desembre de 2004, ambdós inclosos, cal encarregar el despatx del seu Departament a un/a altre/a conseller/a.
Atès el que estableix l’article 63.d) de la Llei
3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat;
Atès el que estableix l’article 3.d) del Decret
194/2004, de 20 de febrer,
DECRETO:
Article únic
Durant l’absència de la consellera de Cultura,
senyora Caterina Mieras i Barceló, des del dia
24 de novembre fins al dia 2 de desembre de
2004, ambdós inclosos, assumirà el despatx del
seu Departament la consellera de Salut, senyora
Marina Geli i Fàbrega.
Barcelona, 19 de novembre de 2004
JOSEP BARGALLÓ VALLS
Conseller en Cap
(04.322.059)

DECRET
437/2004, de 19 de novembre, d’encàrrec del despatx del conseller de Comerç, Turisme i Consum
al conseller de Governació i Administracions Públiques des del dia 24 al 29 de novembre de 2004,
ambdós inclosos.
El conseller de Comerç, Turisme i Consum
s’ha d’absentar de Catalunya des del dia 24 al
29 de novembre de 2004 i, per tant, cal encarre-
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RESOLUCIÓ
PTO/3157/2004, de 12 de novembre, per la qual
es declara deserta la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un
lloc de treball de tècnic/a de prevenció del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(convocatòria de provisió núm. PO/07/04).
Vista la Resolució PTO/2465/2004, de 2 d’agost, de convocatòria de concurs específic de
mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de
treball de tècnic/a de prevenció del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques (convocatòria de provisió núm. PO/07/04), publicada
al DOGC núm. 4222, de 20.9.2004;
Confirmada la manca de candidats, i d’acord
amb la proposta de la Junta de Mèrits i Capacitats;
D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública; el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;
En ús de les atribucions que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
Atès el que disposa l’article 1 de l’Ordre de
4 d’agost de 1998, de delegació de funcions del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques en el secretari general,
RESOLC:
Declarar deserta la convocatòria de concurs
específic de mèrits i capacitats per a la provisió
d’un lloc de treball de tècnic/a de prevenció del
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (convocatòria de provisió núm. PO/
07/04).
Barcelona, 12 de novembre de 2004
P. D. (Ordre de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

JOSEP MIR I BAGÓ
Secretari general
(04.314.057)
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