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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
tures i serveis necessaris per a aquesta nova
implantació així com resoldre els accessos
rodat i de vianants al sector i la connexió amb
la làmina d’aigua, seguint les directrius que
aquest Pla ja defineix.
Article 101
La Presa de Susterris
La presa com a element singular construït,
que a més actua de retenidor de l’aigua, queda
absolutament protegit contra qualsevol tipus
d’intervenció o modificació que pugui alterar la
seva qualitat arquitectònica original.
Article 102
El Pont de la Solana i el seu entorn
Aquest pont data del 1916 i el va construir La
Canadiense, com a conseqüència de la construcció de la presa de Susterrris, ja que l’aigua del
pantà de Sant Antoni havia de negar els dos
ponts que hi havia al barranc de La Solana.
Tot i que el Pla Especial fa esment de la necessitat de construir un nou pont per traspassar
aquest barranc, és important mantenir aquest
pont com a recordatori del passat i per a poder
tenir la seqüència històrica completa del que
succeí en aquest territori anys enrera quan el
nivell de l’aigua del pantà baixa i es poden encara veure els dos ponts precedents
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
L’aprovació d’aquest Pla Especial tindrà els
efectes que preveu la legislació vigent i donat
que proposa canvis respecte de les Normes subsidiàries i altres documents de planejament
municipal existents, caldrà tramitar les modificacions puntuals de planejament necessàries per
tal d’adequar aquests documents als continguts
de les propostes del Pla Especial.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
La carretera C-147 en el tram que va de
Tremp a la Pobla de Segur inclòs dins l’àmbit
del Pla Especial mantindrà els seu ús i traçat actuals fins que es decideixi la seva transformació
i el nou traçat i secció s’adeqüin als requeriments
del Pla Especial (urbanització dels marges per
a compatibilitzar el trànsit rodat i de vianants,
correcció del traçat en alguns punt que el Pla
recull en els corresponents plànols d’ordenació,
urbanització de miradors, etc.).
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA
Les construccions, edificis, i usos compresos
en l’àmbit d’aquest Pla Especial, contràries al
planejament que no haguessin estat objecte de
legalització, i en els que han prescrit les mesures de restabliment de la legalitat urbanística,
queden assimilats als edificis i usos fora d’ordenació, amb la regulació i limitacions establertes
en l’article 102 de la Llei 2/2002 d’urbanisme;
aquestes resten subjectes a ésser enderrocades,
en tant es desenvolupi un programa d’actuació
que en contempli el trasllat o reubicació dins les
zones qualificades a tal efecte.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA
Els camins compresos en l’àmbit d’aquest Pla
Especial contraris al planejament, per no trobar-

se compresos en el sistema de la xarxa viària,
restaran com a fora d’ordenació i per tant sotmesos a la seva desaparició, en tant que es produeixi el redreçament de la parcel·lació il·legal
que els ha originat.
(04.174.091)

DECRET
335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la declaració de la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya.
L’acció de govern de les diferents administracions públiques obliga a l’establiment i la implantació, a diferents parts del territori, de tot
un seguit d’equipaments que constitueixen necessitats exigides, cada dia més, per la dinàmica de desenvolupament de la nostra societat.
Dins d’aquest grup d’equipaments que incideixen en el territori on s’implanten i en la seva població, trobem els equipaments penitenciaris.
Aquests equipaments són un element cabdal
del sistema penitenciari com a instrument necessari per dur a terme les actuacions que les administracions públiques competents han d’implementar per assolir de manera eficaç la funció
de reeducació i reinserció social que la Constitució, a l’article 25, estableix com a finalitat de
les penes privatives de llibertat i de les mesures
de seguretat.
En aquest sentit, correspon a la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que estableix l’article 11.1 de l’Estatut d’Autonomia,
l’execució de la legislació de l’Estat en matèria
penitenciària i, en exercici d’aquesta competència, el Govern ha d’articular els mitjans que siguin necessaris per assolir, de manera efectiva,
el que, respecte de les finalitats de les penes
privatives de llibertat i de les mesures de seguretat i, en general, la finalitat de les polítiques
penitenciàries, preveuen tant el text constitucional com la Llei orgànica general penitenciària
i el Reglament penitenciari.
És de conformitat amb aquestes determinacions que el Govern ha aprovat les Línies bàsiques d’actuació del Pla director d’equipaments
penitenciaris (2004-2010), que preveuen els trets
generals de la política relativa als equipaments
penitenciaris que ha d’endegar el Govern durant
el període assenyalat.
Dins d’aquest Pla director escau preveure la
manera d’articular la declaració de la implantació de l’equipament penitenciari, i alhora, de
conformitat amb les circumstàncies que se succeeixin en cada supòsit, preveure el conjunt de
mesures de compensació, econòmiques i d’altre mena, per a aquells territoris on s’implanti
l’equipament.
En aquest sentit, la implantació dels equipaments penitenciaris al territori de Catalunya és,
doncs, una necessitat que la societat catalana en
general i la població de les entitats locals directament afectades en particular han d’assumir en
benefici de l’interès general.
Ara bé, la implantació de l’equipament penitenciari, tot i aquest deure social de suportarlo, no impedeix que es puguin establir, en atenció
a les concretes circumstàncies que envoltin cada
actuació, els mecanismes de compensació adequats, tant pel que fa a l’àmbit municipal on
radiqui l’equipament com en un àmbit supramunicipal o comarcal, atesa la repercussió que, per
a les àrees territorials i la població afectades,
tindrà aquesta implantació.
Així mateix, també cal preveure, en el marc
d’una societat participativa, fórmules d’intervenció de les entitats i els col·lectius afectats.
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El Decret, en exercici de la potestat d’autoorganització de què gaudeix l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, determina, en primer lloc, l’atribució de la competència orgànica a la persona titular del Departament de Justícia per a la declaració de la implantació de cada
equipament penitenciari dins el territori de
Catalunya i, en segon lloc, estableix el marc de
les mesures compensatòries que, a favor de les
entitats ubicades dins l’àrea territorial d’afectació de l’equipament penitenciari, es podran
determinar en la resolució que declari la seva
implantació.
En el procés d’elaboració d’aquest Decret ha
estat considerat el parer de les entitats associatives més representatives dels interessos dels
ens locals de Catalunya, d’acord amb el que
preveu l’article 133.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Així mateix, el Decret ha estat sotmès a la Comissió de
Govern Local.
En virtut d’això, de conformitat amb el que
estableixen els articles 61 a 65 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb el dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta
del conseller de Justícia i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Decret és regular la declaració de la implantació dels equipaments penitenciaris que s’hagin d’instal·lar dins el territori
de Catalunya.
Article 2
Definició
Als efectes d’aquest Decret, s’entén per equipament penitenciari la instal·lació definida com
a establiment penitenciari de conformitat amb
el que preveu la legislació penal i penitenciària
en la matèria.
Article 3
Declaració de la implantació de l’equipament
penitenciari
3.1 La declaració de la implantació de
l’equipament penitenciari en una ubicació determinada l’efectua la persona titular del Departament de Justícia mitjançant resolució, una
vegada escoltats els ens locals afectats i a la vista
dels pertinents informes tècnics i jurídics relatius a la idoneïtat de l’emplaçament, que seran
adequadament ponderats en la mateixa resolució.
3.2 Així mateix, i amb caràcter previ a la
resolució, s’hauran de sol·licitar tots els informes
que, amb caràcter preceptiu, hagin de ser emesos
per altres departaments de la Generalitat de
Catalunya o per altres administracions en compliment de les normes sectorials que resultin
d’aplicació.
Article 4
Contingut i efectes de la resolució de declaració
de la implantació de l’equipament penitenciari
4.1 La resolució per la qual es declari la
implantació d’un equipament penitenciari ha de
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contenir necessàriament el tipus i les característiques de l’equipament, la seva ubicació i les
entitats locals afectades per la implantació.
4.2 La resolució ha de preveure, en tot cas,
l’elaboració per part del departament competent en matèria de medi ambient d’una memòria
de previsions de reposició mediambiental de les
alteracions produïdes per la implantació de
l’equipament, així com la seva pressupostació
dins el projecte d’execució de l’actuació.
4.3 La resolució ha de fixar també, si escau,
els mecanismes de compensació de l’impacte
que la implantació de l’equipament penitenciari pugui produir en el seu entorn territorial.
En aquest supòsit, la resolució establirà la
dotació pressupostària inicialment prevista per
afrontar a les despeses que originin els mecanismes de compensació que resultin a càrrec del
Departament de Justícia, i preveurà les mesures adients per fer efectives les mesures previstes
a càrrec d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels corresponents
acords adoptats entre els departaments implicats.
4.4 Entre les mesures de compensació a
adoptar, es podran preveure les següents:
a) La destinació d’un percentatge, com a
màxim, de fins a l’1 % del pressupost total de
l’obra a realitzar per a la instal·lació de l’equipament, a actuacions de millora integral en el
seu entorn territorial.
b) L’atorgament a l’ajuntament o ajuntaments on s’implanti l’equipament d’una aportació anual, a aplicar a partir de l’exercici en què
s’atorgui la llicència municipal d’obres i activitat,
i que es mantindrà mentre l’equipament es trobi
en funcionament. La quantia de l’aportació es
calcularà prenent com a base la suma resultant
del valor del terreny on s’ubiqui l’equipament
i del valor de l’equipament, calculats ambdós de
conformitat amb el que la legislació reguladora de les hisendes locals preveu per al càlcul de
la base imposable de l’impost sobre béns immobles. A aquesta base se li aplicarà un percentatge
que, com a màxim, serà el que cada municipi
tingui establert per a cada anualitat com a tipus
total de gravamen de l’impost sobre béns immobles per als béns rústics. Aquesta aportació es
reduirà en la part que correspongui si la quantitat que els ajuntaments puguin percebre en
concepte de finançament local a càrrec del pressupost de la Generalitat de Catalunya es calcula
considerant les persones internes com veïns o
veïnes empadronats o empadronades.
4.5 Les bases de les convocatòries d’atorgament d’ajuts a càrrec de fons autonòmics hauran de preveure una valoració específica per als
municipis en el terme dels quals es declari la
implantació d’un equipament penitenciari.
Així mateix, la declaració de la instal·lació de
l’equipament penitenciari comportarà, per als
municipis afectats, la seva valoració prioritària
respecte dels ajuts concedits a càrrec de fons supraautonòmics tramitats per l’Administració de
la Generalitat, sempre que aquesta valoració
prioritària sigui compatible amb els criteris que
estableixin les bases de la convocatòria.
Article 5
Relacions de cooperació i/o col·laboració interadministrativa i participació ciutadana
A fi i efecte d’aconseguir la millor col·laboració entre les institucions afectades en la implementació dels mecanismes i les mesures que

s’adoptin, es podran establir relacions de cooperació i/o col·laboració interadministrativa amb
les entitats locals de l’àmbit d’afectació de l’equipament.
En el desenvolupament de les actuacions que
es duguin a terme en el marc d’aquestes relacions interadministratives, s’haurà de preveure la
intervenció dels veïns i veïnes de les poblacions
afectades en la forma que el reglament orgànic
municipal de l’ens local afectat reguli la participació ciutadana o, en absència d’aquest reglament, mitjançant les associacions veïnals més representatives.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Aplicació dels efectes de la declaració d’implantació d’un equipament penitenciari als municipis afectats per la implantació d’un nou equipament iniciada amb anterioritat a l’entrada en
vigor d’aquest Decret o on es trobi un equipament penitenciari en funcionament.
A aquells municipis en el terme dels quals, en
el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret, s’estigui desenvolupant la implantació d’un
nou equipament penitenciari, els resultaran
igualment d’aplicació els efectes que preveu l’article 4 d’aquest Decret respecte de la resolució
de declaració de la implantació d’un equipament
penitenciari. En aquests supòsits, les compensacions directes s’hauran d’establir mitjançant
conveni entre el Departament de Justícia i
l’ajuntament o ajuntaments afectats.
Així mateix, a aquells municipis en el terme
dels quals, en el moment de l’entrada en vigor
d’aquest Decret, es trobi en funcionament un
equipament penitenciari, els resultaran d’aplicació els efectes que preveu el punt 4.4.b) de
l’article 4 d’aquest Decret. En aquest supòsits,
la compensació que preveu l’esmentat precepte
s’haurà d’establir mitjançant conveni entre el
Departament de Justícia i l’ajuntament afectat.
DISPOSICIÓ FINAL
Entrada en vigor
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 20 de juliol de 2004
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
JOSEP M. VALLÈS
Conseller de Justícia
(04.197.059)
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