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DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’ha-
ver estat publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al
seu compliment i que els tribunals i les autori-
tats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de juliol de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP-DELFÍ GUÀRDIA I CANELA

Conseller de Justícia

(01.192.014)

LLEI
13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei
3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral
de l’Administració ambiental

EL PRESIDENT

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parla-
ment de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del
Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promul-
go la següent

LLEI

Preàmbul

L’experiència en el procés de legalització de
les activitats compreses en els annexos I, II i III
de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la interven-
ció integral de l’Administració ambiental, ha fet
aconsellable de prorrogar fins al final d’aquest
any el termini establert per les disposicions tran-
sitòries segona i tercera de la dita Llei, per tal
de donar un marge temporal més ampli a tots
els empresaris afectats.

Article 1
Modificació de la disposició transitòria segona

Es modifica l’apartat 1 de la disposició tran-
sitòria segona de la Llei 3/1998, que resta redac-
tat de la manera següent:

“1. Les activitats existents compreses en els
annexos I i II que no disposin de les precepti-
ves autoritzacions o llicències exigibles de con-
formitat amb la legislació ambiental aplicable
han de sol·licitar, abans de l’1 de gener de 2002,
l’autorització o la llicència corresponents mit-
jançant la presentació d’una autodeclaració del
grau de compliment de la normativa ambien-
tal, basada en una avaluació ambiental verifi-
cada per una entitat degudament acreditada,
que pot substituir el projecte bàsic i la memò-
ria.”

Article 2
Modificació de la disposició transitòria tercera

Es modifica la disposició transitòria tercera
de la Llei 3/1998, que resta redactada de la ma-
nera següent:

“Les activitats compreses en l’annex III que
no disposin de les preceptives autoritzacions i

llicències de conformitat amb la legislació am-
biental aplicable han de presentar, abans de
l’1 de gener de 2002, una certificació emesa
per un tècnic o tècnica competent acreditativa
que les instal·lacions i l’activitat compleixen
tots els requisits ambientals exigibles, d’acord
amb la legislació aplicable, i altres requisits
preceptius que requereixi la instal·lació o l’ac-
tivitat.”

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia d’ha-
ver estat publicada en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al
seu compliment i que els tribunals i les autori-
tats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de juliol de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

(01.194.149)

RESOLUCIÓ
de 18 de juliol de 2001, per la qual es disposa la
publicació de l’Acord de Govern de 9 de gener
de 2001, d’autorització a TVC Multimèdia, SL,
per constituir una  societat de responsabilitat li-
mitada denominada TVC Netmedia Audiovi-
sual, SL.

Atès que l’article 35.1 de la Llei 4/1985, de
29 de març, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana, disposa que dins de les previ-
sions pressupostàries el Consell Executiu
pot acordar la constitució de societats sub-
jectes a normes civils i mercantils per assolir
les finalitats assignades per l’Estatut d’au-
tonomia;

Atès que l’apartat segon de l’article 35 de
l’esmentada Llei disposa que l’Acord de cons-
titució s’ha de publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i ha de determinar-
ne necessàriament l’objecte social, el capital
fundacional de la societat, la participació que
hi ha de tenir directament o indirectament la
Generalitat i la forma jurídica que ha d’adop-
tar;

Atès que el Govern, en la sessió de 9 de ge-
ner de 2001 va acordar autoritzar TVC Mul-
timedia SL per constituir una societat limita-
da denominada TVC Netmedia Audiovisual,
SL;

Per tot això,

RESOLC:

Disposar la publicació de l’Acord de Govern
de 9 de gener de 2001, d’autorització a TVC
Multimèdia, SL, per constituir una societat de
responsabilitat limitada.

Barcelona, 18 de juliol de 2001

ANTONI VIVES I TOMÀS

Secretari del Govern

ACORD
del Govern de la Generalitat de 9 de gener de
2001, pel qual s’autoritza la constitució d’una so-
cietat de responsabilitat limitada.

Atesa la necessitat de crear una societat que
englobi el desenvolupament de la producció de
programes audiovisuals i la prestació de serveis
per a televisió, ràdio i qualsevol tipus de xarxes
telemàtiques, mitjançant el sistema d’aportació
no dinerària de branca d’activitat que es ve des-
envolupant des de TVC Multimèdia, SL, cons-
tituïda per béns que constitueixen una unitat
econòmica autònoma que funciona pels seus
propis mitjans, i en la que concorren els mitjans
humans, materials i organitzatius propis, essent
la mateixa diferenciable de la resta del patrimoni
de la societat transmetent.

De conformitat amb el que estableix l’article
35 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’estatut
de l’empresa pública.

El Govern, a proposta del conseller de la
Presidència,

ACORDA:

—1 Autoritzar a TVC Multimèdia, SL, per tal que
constitueixi una societat de responsabilitat limita-
da de nova creació denominada TVC Netmedia
Audiovisual, SL.

—2 La societat tindrà per objecte social la
producció de programes audivisuals i la presta-
ció de serveis per a televisió, ràdio, i qualsevol
tipus de xarxes telemàtiques i altres suports
multimèdia.

—3 El capital social estarà constituït pels fons
propis que resultin, a 31 de desembre de 2000,
segons el tancament del balanç de situació del
que constituirà l’aportació de la branca d’acti-
vitat de TVC Multimèdia, SL.

(01.198.005)
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