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Les àrees excloses de l’àmbit del parc són les
que deriven de la cartografia que s’adjunta.

ANNEX 3
Delimitació de la reserva natural parcial de les
fagedes dels Ports
Terme municipal de Roquetes
La delimitació s’inicia al cim de la mola del
Boix i segueix la carena de les Serrassoles en
direcció sud-oest fins a trobar el límit de terme
municipal entre Roquetes i la Sénia. Continua
pel límit de terme municipal en direcció sud
primer i est després, fins al coll de l’Assucar, en
el punt on creua amb la corba de nivell 1.180 m.
Continua per la corba de nivell 1.180 m en direcció sud uns 500 m, fins a la capçalera de l’afluent del barranc de la Vall. Baixa per aquest
barranc en direcció sud-est fins la cota 800, a
partir de la qual continua per la corba de nivell
800 m sempre en direcció sud-est, fins al terme
de Mas de Barberans.
Terme municipal de Mas de Barberans
Segueix la corba de nivell 800 m en direcció
sud-est fins a la primera carena secundària, per
la qual ascendeix en direcció oest fins la carena dels Curullons. Continua per aquesta carena, límit dels termes de Roquetes i Más de Barberans, en direcció nord-oest passant pel cim de
la Joca, cota planimètrica 1.091,5 m, fins al punt
on es troben els termes de Mas de Barberans,
Roquetes i la Sénia.
Terme municipal de la Sénia
La delimitació continua pel límit de terme
municipal en direcció nord fins al cim de les
Mirandes, on el deixa per seguir la carena en
direcció sud-oest fins al morral del Catinell. Des
d’aquest punt, baixa per la carena fins al camí
de Vallcanera, pel qual continua en direcció nord
fins a l’aiguabarreig entre els barrancs dels Cirers i del Retaule.
Segueix la carena en direcció oest fins a un
turó de cota planimètrica 1.130 m, el qual depassa fins a trobar la cota 1.100 m. Continua per la
corba de nivell 1.100 m en direcció oest fins a
creuar el barranc dels Cirers, a partir del qual
la delimitació prèn direcció nord-est, sempre
seguint la corba de nivell 1.100 m, fins al barranc
de la Carrasca.
La delimitació segueix la pista que s’enfila pel
marge occidental del barranc fins que el creua,
punt a partir del qual segueix el barranc fins a
la carena. Continua en la mateixa direcció en
sentit descendent fins a creuar el camí de Carlares. Segueix per aquest camí en direcció nord
primer i est després, fins a creuar el límit de terme municipal.
Queden excloses les edificacions existents
adjacents al límit del terme municipal de Roquetes ubicades a la zona denominada Casetes
Velles.
Terme municipal de Tortosa
Segueix el camí de Carlares fins que aquest
creua la corba de nivell 1.100 m. Continua per
aquesta cota en direcció est fins el primer afluent
dret del barranc de l’Embarronat de Carlares.
La delimitació puja per aquest l’afluent fins al
cim de la mola del Boix.
(01.151.132)
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DECRET
161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
El Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció,
té per objecte regular un àmbit específic o tipologia específica dels residus generats a Catalunya
en el marc de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
Aquesta Llei, d’acord amb els principis de la
Unió Europea en matèria de gestió dels residus,
estableix a l’article 5 la necessitat de regular mitjançant disposició reglamentària la gestió de
determinades categories de residus quan la seva
naturalesa, característiques o problemàtica ho
aconsellin.
El Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció,
necessita d’una adaptació quant a diversos aspectes de la seva regulació derivats de l’experiència que s’ha assolit durant els anys de la seva
aplicació.
En tal sentit, s’ha considerat oportú incloure dins d’aquesta adaptació un seguit d’aspectes que contribuiran a un millor control de la
gestió dels enderrocs i altres residus de la construcció, com la signatura per part dels sol·licitants de la llicència d’obres d’un document
d’acceptació amb un gestor autoritzat de forma
que l’ens local tingui un coneixement cert de la
correcta destinació d’aquests residus. Igualment
s’actualitza la quantia de la fiança per la gestió
d’aquests residus que el propi Decret 201/1994
ja preveia a la disposició addicional segona i es
prenen en consideració les previsions que els
programes de gestió aprovats per la Generalitat de Catalunya fan en relació amb la suficiència
de les instal·lacions d’enderrocs i altres residus
de la construcció, per tal de poder donar un
millor servei i una correcta gestió dels enderrocs
a les diferents comarques de Catalunya.
Finalment, cal tenir en compte que el 30 de
juny de 1999 va entrar en vigor la Llei 3/1998, de
27 de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental. Atesa la incidència d’aquesta
normativa en diferents àmbits, com ara el relatiu als residus de la construcció, es fa necessari
adaptar el Decret 201/1994 a les noves exigències
de la normativa ambiental.
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un gestor autoritzat un document d’acceptació
que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha
de constar el codi de gestor i el domicili de
l’obra.
”El sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament, en el termini d’un mes a
comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus
de residus lliurats.”
—2 El segon paràgraf de l’article 6 queda redactat de la manera següent:
“Obtenir la llicència ambiental per a l’exercici
de l’activitat i la inscripció en el Registre de
gestors de residus d’enderrocs de la Junta de
Residus.”
—3 S’afegeixen, a l’encapçalament dels dos
darrers apartats de l’article 6, les lletres c) i d),
respectivament, i s’afegeix un últim apartat e)
al mateix article amb la redacció següent:
“e) Emetre el corresponent certificat referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, un
cop acabada l’obra, i lliurar-lo al titular de la llicència.”
—4 L’apartat 1 de l’article 11 queda redactat
de la manera següent:
“11.1 L’exercici de les activitats de gestió
dels residus d’enderrocs i altres residus de la
construcció resta subjecte a les determinacions
de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció
integral de l’Administració ambiental, i del
Reglament que la desenvolupa.”
—5 S’afegeix un apartat 3 a l’article 11 amb la
redacció següent:
“11.3 L’atorgament de la corresponent llicència ambiental tindrà en compte els criteris
establerts en l’apartat anterior i la suficiència
de les instal·lacions de disposició del rebuig,
d’acord amb els programes de gestió aprovats
per la Generalitat de Catalunya.”
—6 La disposició addicional 1 queda redactada de la manera següent:
“—1 L’import de la fiança prevista en l’article 5.2.c) d’aquest Decret, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència urbanística municipal, es fixa en les quanties següents:
”a) Residus d’enderrocs i de la construcció,
2.000 ptes./m3 de residus previstos en el projecte,
amb un mínim de 20.000 ptes.
”b) Residus d’excavacions, 1.000 ptes./m3,
amb un mínim de 50.000 ptes. i un màxim de 4
milions de ptes.”
Barcelona, 12 de juny de 2001

Per tot això, d’acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora, a proposta del
conseller de Medi Ambient, i d’acord amb el
Govern,

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya

DECRETO:

(01.151.053)

Article únic
S’introdueixen les modificacions següents en
el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció:
—1 L’apartat 2.a) de l’article 5 queda redactat de la manera següent:
“a) Lliurar els residus a un gestor autoritzat
per al seu reciclatge o per a la disposició del
rebuig i abonar-li, si s’escau, els costos de gestió.
”El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’ajuntament, haver signat amb

FELIP PUIG I GODES
Conseller de Medi Ambient
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