
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

RECURS
d’inconstitucionalitat número 1440/1999, promo-
gut pel President del Govern, en relació amb l’ar-
ticle 101.2 de la Llei de Catalunya 22/1998, de 30
de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.

El Tribunal Constitucional, per interlocutò-
ria de 14 de setembre actual, ha acordat tenir per
desistit l’Advocat de l’Estat, en la representa-
ció que legalment ostenta, del recurs d’incons-
titucionalitat núm. 1440/1999, interposat contra
l’article 101.2 de la Llei de Catalunya 22/1998,
de 30 de desembre, de la Carta Municipal de
Barcelona, declarant extingit el procés.

Madrid, 14 de setembre de 2004

MARÍA EMILIA CASAS BAAMONDE

Presidenta
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET
401/2004, de 5 d’octubre, pel qual es regula la par-
ticipació de les organitzacions no governamen-
tals i altres entitats sense ànim de lucre vincula-
des a l’ecologia i a la protecció del medi ambient
en les activitats i programes del Departament de
Medi Ambient i Habitatge.

Catalunya disposa actualment d’un gran nom-
bre d’organitzacions no governaments, entitats
i associacions de caràcter voluntari sense ànim
de lucre que desenvolupen activitats de tota
mena en l’àmbit de l’ecologia i, en general, en
relació amb la protecció i millora del medi am-
bient.

Aquest ric teixit associatiu es reparteix per tot
el país amb diversos àmbits d’actuació, tant ter-
ritorial (un o més municipis o comarques, o bé
d’abast general), com sectorial amb una o més
àrees d’atenció preferent o especialitat: medi i
recursos naturals (terrestres, fluvials o marins);
la biodiversitat, la fauna i la flora; qualitat de
l’aire, del cicle de l’aigua, dels sòls i subsòls i de
lluita contra les diverses modalitats de contami-
nació; cicle dels residus i el seu tractament; es-
pais protegits; energies alternatives; medi urbà,
consums i mobilitat sostenibles, entre d’altres.

També és molt diversa la modalitat d’activi-
tats que es realitzen, generalment de forma com-
binada, com ara reivindicatives, divulgatives,
formatives, estudis i publicacions; voluntariat i
d’altres prestacions de serveis personals, de
col·laboració o activats materials.

El Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha
compromès a desenvolupar i aplicar de forma
efectiva els principis d’informació, transparència
i participació en les activitats de govern, i s’ha
compromès a impulsar totes les formes de par-
ticipació, col·laboració i foment de la societat civil,
en la formulació i execució dels plans i progra-
mes que afectin l’interès general per a l’assoliment
dels objectius prèviament consensuats.

Aquests principis i objectius adquireixen es-
pecial rellevància en el camp de les polítiques
ambientals, de medi natural, fauna i flora, cicle
de productes i de sostenibilitat en general, en
què la informació, la participació i el seguiment
per part dels ciutadans i ciutadanes —bé direc-
tament o per mitjà del seu teixit associatiu i del
voluntariat— en la formulació i implementació de
plans, programes i projectes vénen recomanats,
quan no imposats per directives comunitàries
europees, per mandat constitucional, estatutari o
legal o per voluntat política dels responsables go-
vernamentals.

És així com el Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge necessita mantenir constants
relacions d’informació, consulta, participació,
voluntariat i partenariat així com establir con-
venis de col·laboració i realitzar tota mena d’acti-
vitats de foment, concertació i ajuda amb ONG,
entitats i associacions sense ànim de lucre, vin-
culades a determinats territoris o especialitza-
des en determinats temes ambientals.

Per mantenir les relacions enunciades en els
paràgrafs anteriors de forma fluïda i amb ga-
rantia de respecte als principis de publicitat,
transparència, concurrència, no discriminació
i eficàcia i control dels resultats, cal que el De-
partament de Medi Ambient i Habitatge es doti
de mecanismes àgils que ho facin possible i que

alhora permetin d’establir relacions d’informa-
ció, coneixement, intercanvi d’experiències i
col·laboracions entre les mateixes entitats i les
organitzacions.

És per això que s’ha considerat convenient
regular un mecanisme simple d’informació i par-
ticipació en les activitats i programes de foment
del Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge per part de les organitzacions no governa-
mentals i resta d’entitats sense ànim de lucre
vinculades a l’ecologia i protecció del medi
ambient, amb l’objectiu de sistematitzar, homo-
geneïtzar i simplificar la informació disponible
sobre les diverses ONG, entitats i associacions
que, sempre de forma voluntària, vulguin man-
tenir una relació permanent i fluida amb el De-
partament, rebre informació, ser consultades en
temes sectorials o territorials en els quals esti-
guin interessades sense necessitat de demanar-
ho de forma expressa; participar en les seves
activitats i programes; acollir-se a les convoca-
tòries d’ajuts i altres activitats de foment, col·-
laboració i voluntariat, sense necessitat de re-
alitzar tràmits enutjosos o repetitius.

Tot això sens perjudici de respectar el dret
dels ciutadans i ciutadanes i de les entitats i ONG
que no hi estiguin interessades, a no facilitar les
dades que s’interessin de forma anticipada i
oberta, reconeixent-los el dret a fer-ho de for-
ma individualitzada o selectiva quan així es re-
quereixi legalment o reglamentària, per a cada
supòsit concret.

Atès el que disposen els articles 9.2 i 105.a)
de la Constitució, 8.2 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, els articles 3.5 i 86.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, l’article 31, apartats 2 i 3,
de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions;

Ateses les previsions de la Directiva 2003/35/
CE, de 26 de maig, del Parlament i del Consell
europeu, que estableix mesures per a la parti-
cipació del públic en l’elaboració de determinats
plans i programes relacionats amb el medi am-
bient i modifica les directives 85/337/CEE i 96/
61/CEE i de la Directiva 2003/4/CEE, de 28 de
gener, d’accés del públic a la informació medi-
ambiental;

A proposta dels consellers de Medi Ambient
i Habitatge i de Relacions Institucionals i de Par-
ticipació, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

Aquest Decret té per objecte regular el pro-
cediment a través del qual les organitzacions no
governamentals i les entitats privades sense fi-
nalitat de lucre vinculades al món de l’ecologia
i la protecció del medi ambient puguin rebre
informació i participar en la preparació dels
plans i programes que elabori el Departament
de Medi Ambient i Habitatge i en les activitats
promogudes per aquest Departament.

Article 2
Registre

2.1 Es crea el Registre d’Entitats de Medi
Ambient i Sostenibilitat, dependent de la Direc-
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ció General de Polítiques Ambientals i Soste-
nibilitat.

2.2 Es poden inscriure en el Registre les
organitzacions no governamentals i les entitats
privades sense finalitat de lucre que desenvolu-
pin preferentment activitats en l’àmbit de l’eco-
logia, de la sostenibilitat ambiental i, en gene-
ral, en relació amb la protecció i la millora del
medi ambient, que vulguin mantenir relacions
permanents d’informació i tinguin interès a
participar en les activitats i en la preparació dels
programes impulsats pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge, i que tinguin la seu o l’àm-
bit d’actuació a Catalunya.

2.3 La inscripció en el Registre té caràcter
voluntari i confereix a les entitats inscrites els
drets que es detallen a l’article 6.

2.4 El procediment de participació regulat
en aquest Decret s’entén sens perjudici dels
drets que corresponen a qualsevol entitat o as-
sociació, tot i que no s’inscrigui en el Registre,
a participar en les actuacions que promogui el
Departament de Medi Ambient i Habitatge, de
conformitat amb els drets que li reconegui l’or-
denament jurídic.

Article 3
Requisits per a la inscripció

Per poder inscriure’s al Registre les entitats
han de reunir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en
els registres administratius corresponents.

b) Tenir entre les seves finalitats estatutàries,
amb caràcter preferent, l’impuls i la defensa de
la sostenibilitat ambiental, la conservació dels
recursos naturals, els treballs i la recerca en l’àm-
bit de l’ecologia, o, en general, la protecció del
medi ambient.

c) No tenir ànim de lucre en el desenvolupa-
ment de les seves activitats.

Article 4
Procediment d’inscripció

4.1 Les entitats interessades a accedir al
Registre han de sol·licitar-ho mitjançant instàn-
cia adreçada a la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat. A la sol·licitud cal
fer constar les dades que es detallen a l’annex
del present Decret i s’hi ha d’adjuntar la docu-
mentació següent:

a) Estatuts de l’entitat o organització degu-
dament inscrits als registres administratius cor-
responents. No s’ha de presentar aquest docu-
ment en cas que l’entitat o organització estigui
inscrita en un registre administratiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, i s’hi hagin comunicat les
modificacions d’estatuts, si s’escau.

b) Acord de l’òrgan rector de l’entitat que
aprovi la sol·licitud d’inscripció al Registre.

c) Documentació acreditativa de la represen-
tació de la persona que presenta la sol·licitud en
nom de l’entitat.

d) Memòria de les actuacions realitzades per
l’entitat en l’àmbit del medi ambient i de la sos-
tenibilitat ambiental en el darrer exercici.

e) Dades de la persona o unitat i telèfon i
adreça electrònica designada per l’entitat en les
seves relacions amb el Departament de Medi
Ambient i Habitatge.

4.2 Un cop comprovada la documentació
presentada i el compliment dels requisits esta-
blerts en el present Decret, el director o la di-

rectora general de Polítiques Ambientals i Sos-
tenibilitat resol la inscripció en el Registre.

4.3 El termini màxim per dictar resolució i
notificar-la a l’entitat interessada és de tres
mesos. Transcorregut aquest termini sense que
s’hagi dictat resolució expressa s’entén estimada
la sol·licitud d’inscripció.

Article 5
Publicitat

5.1 Les dades obligatòries que consten al
Registre són d’accés públic, amb excepció de les
dades relatives a la persona que té la represen-
tació legal de l’entitat o organització i de la per-
sona a través de la qual s’establirà la comunica-
ció amb el Departament de Medi Ambient i
Habitatge. Les dades voluntàries també són
d’accés públic, excepte les de caràcter personal
o d’altres no accessibles d’acord amb la legislació
vigent, i les que l’entitat hagi facilitat amb la
indicació que són confidencials.

5.2 Les entitats i organitzacions inscrites
poden accedir en tot moment a la informació
que consta al Registre i sol·licitar la modifica-
ció o rectificació de les dades que hi consten.

Article 6
Drets

La inscripció en el Registre dóna dret a l’en-
titat a:

a) Rebre periòdicament informació sobre les
activitats del Departament de Medi Ambient i
Habitatge que afecten l’àmbit sectorial o terri-
torial de l’entitat i, en especial, rebre comuni-
cació de les actuacions o tràmits que es realit-
zin per aquest Departament per a la formulació
de plans, projectes, programes i actuacions de
caràcter ambiental.

b) Rebre informació per facilitar la seva
participació en la fase de consultes i informació
prèvia dels avantprojectes de lleis, projectes de
decrets, projectes d’ordres o altres disposicions
de caràcter general del Departament de Medi
Ambient i Habitatge que afectin els àmbits d’in-
terès sectorial i/o territorial que figurin en el
registre com a propis de l’entitat.

c) Participar en les convocatòries i concursos
que, si s’escau, convoqui el Departament de
Medi Ambient i Habitatge per a l’establiment
d’actuacions o línies de col·laboració amb el De-
partament, per a la participació en programes,
per a la concessió d’ajuts per dur a terme acti-
vitats concretes en l’àmbit de la protecció del
medi ambient i de la sostenibilitat ambiental i,
en general, per a aquelles activitats de foment
que afectin els àmbits d’interès sectorial i/o ter-
ritorial que figurin en el Registre com a propis
de l’entitat. En aquest procés de participació, les
organitzacions i entitats inscrites al Registre no
hauran d’aportar amb la sol·licitud la documen-
tació ni acreditar les dades, informacions i an-
tecedents que, requerits en la convocatòria o
concurs, ja constin en el Registre pel que fa a l’or-
ganització o entitat de què es tracti.

d) Poder ser proposades com a representants
d’entitats, associacions i ONG en organismes
gestors, consells de participació o similars, el
nomenament o designació dels membres dels
quals correspongui al conseller o la consellera
de Medi Ambient i Habitatge, en el cas que els
estatuts o normes rectores d’aquells òrgans pre-
vegin la participació d’un o més representants

d’entitats representatives de l’àmbit sectorial o
territorial sobre el qual actuï l’organisme.

e) Rebre assessorament per part dels serveis
corresponents del Departament de Medi Am-
bient i Habitatge en les matèries o activitats prò-
pies de l’àmbit de l’entitat.

f) Disposar de canals ràpids d’accés a la in-
formació i a les dades ambientals d’interès ge-
neral en els termes previstos en la Directiva
2003/4/CEE, de 28 de gener, d’accés del públic
a la informació mediambiental i en les normes
legals i reglamentàries corresponents.

Article 7
Obligacions de les entitats inscrites

Les entitats inscrites al Registre resten obli-
gades a:

a) Comunicar les modificacions que es pro-
dueixin en el compliment dels requisits establerts
en l’article 3 del present Decret.

b) Presentar anualment a la Direcció Gene-
ral de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat una
memòria d’activitats.

Article 8
Baixa en el Registre

Són causa de baixa en el Registre la dissolució
o pèrdua de personalitat jurídica de l’entitat; la
pèrdua de qualsevol de les condicions requerides
per inscriure-s’hi regulades a l’article 3 del pre-
sent Decret; i la sol·licitud de baixa voluntària
per part de l’entitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En el termini màxim de tres mesos des de l’en-
trada en vigor d’aquest Decret, el Departament
de Medi Ambient i Habitatge ha d’inscriure
d’ofici al Registre d’Entitats de Medi Ambient
i Sostenibilitat les entitats sense ànim de lucre
que figuren inscrites en el Cens general d’entitats
d’educació ambiental de Catalunya, creat per
l’Ordre del conseller de Medi Ambient de 17
d’octubre de 1995, en la data d’entrada en vigor
del present Decret.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 5 d’octubre de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

SALVADOR MILÀ I SOLSONA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

JOAN SAURA I LAPORTA

Conseller de Relacions
Institucionals i Participació

ANNEX

Dades a facilitar per a la inscripció al Registre

Dades obligatòries:
Nom de l’entitat.
NIF.
Dades de la persona que en sigui representant
legal.
Domicili.
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Data de constitució i d’inscripció en el registre
administratiu que correspongui.
Dades, telèfon i adreça de correu electrònic de
la persona o unitat a través de la qual ha d’es-
tablir la comunicació amb el Departament de
Medi Ambient i Habitatge.
Àmbit sectorial o territorial en què desenvolupa
preferentment les seves activitats.

Dades voluntàries:
Les que l’entitat consideri d’interès.

(04.274.117)

*

DEPARTAMENT
DE RELACIONS
INSTITUCIONALS
I PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ
REP/2696/2004, de 14 de juliol, de concessió de
beques de l’Institut d’Estudis Autonòmics per a
la recerca sobre les autonomies polítiques terri-
torials.

Mitjançant l’Ordre del conseller de Relacions
Institucionals i Participació, REP/176/2004, de
13 de maig, publicada al DOGC núm. 4147, de
4.6.2004, es va convocar concurs per a la conces-
sió de beques per a la recerca sobre les autono-
mies polítiques territorials, per un import total
de 92.000 euros, amb càrrec a la partida pressu-
postària D/480110900/1211 del pressupost per
a l’any 2004.

Vista la proposta de resolució formulada per
la comissió de selecció i d’acord amb la base 8.1
de l’annex 3 de l’Ordre de convocatòria,

RESOLC:

—1 Concedir les beques per a la recerca so-
bre les autonomies polítiques territorials a les
persones que figuren a l’annex d’aquesta Reso-
lució per a la realització dels treballs i per l’im-
port que s’hi indiquen.

—2 L’Institut d’Estudis Autonòmics signarà
amb els becaris un document d’acceptació de les
condicions específiques de la beca i realitzarà el
seguiment dels treballs.

—3 Desestimar la resta de sol·licituds no in-
closes en l’annex d’aquesta Resolució.

—4 Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, es pot interposar re-
curs d’alçada davant del conseller de Relacions
Institucionals i Participació en el termini d’un
mes a comptar de la seva notificació, d’acord
amb el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú. El recurs s’enten-
drà desestimat si passen tres mesos sense que hi
hagi cap resolució expressa i quedarà aleshores
oberta la via contenciosa administrativa.

Barcelona, 14 de juliol de 2004

CARLES VIVER I PI-SUNYER

Director de l’Institut d’Estudis Autonòmics

ANNEX

A) En la modalitat de beques a l’estranger
Al senyor Carlos Alberto Alonso Espinosa,

llicenciat en dret, per a la realització del treball
de recerca sobre “Els portals institucionals:
transparència, accessibilitat i interactivitat” al
Centre de Recherche en Droit Public de Mont-
real, durant 6 mesos. L’import de la beca és de
9.000 euros bruts.

A la senyora Gemma Geis Carrera, llicenci-
ada en dret, per a la realització del treball de
recerca sobre “Urbanisme, estat autonòmic i
control jurisdiccional, especial referència als
sistemes d’execució de sentències”, a la Univer-
sità di Firenze, durant 4 mesos. L’import de la
beca és de 6.000 euros bruts.

Al senyor Daniel Martínez Fons, doctor en
dret, per a la realització del treball de recerca
sobre “L’articulació de les competències terri-
torials relatives a la integració laboral dels im-

migrants: el model italià”, a la Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano, durant 3 me-
sos. L’import de la beca és de 4.500 euros bruts.

A la senyora Núria Reynal Querol, llicenci-
ada en dret, per a la realització del treball de
recerca sobre “Aspectes orgànics del Ministe-
ri Fiscal en el sistema jurídic italià”, a la Univer-
sità degli Studi di Milano, durant 3 mesos. L’im-
port de la beca és de 4.500 euros bruts.

Al senyor Àlex Seglers Gomez-Quintero,
doctor en dret, per a la realització de recerca
sobre “Les competències de l’Estat i les regions
italianes en relació con la llibertat religiosa i les
confessions”, a la Università di Catania, durant
1 mes. L’import de la beca és de 1.500 euros
bruts.

B) En la modalitat de beques a Catalunya o
a la resta d’Espanya

a) Treballs en equip.
A l’equip dirigit per la doctora Teresa Armen-

ta Deu, catedràtica de dret processal de la Uni-
versitat de Girona, per a la realització del tre-
ball de recerca sobre “La justícia de proximitat
en el marc de l’autogovern i del desenvolupa-
ment de l’organització judicial a Catalunya”.
L’import de la beca és de 8.000 euros bruts.

A l’equip dirigit pel doctor Jordi Garreta
Bochaca, professor titular de sociologia de la
Universitat de Lleida, per a la realització del
treball de recerca sobre “Societat multicultural
i integració dels immigrants a Catalunya: discur-
sos i pràctiques”. L’import de la beca és de 6.000
euros bruts.

A l’equip dirigit pel doctor Àngel Huguet
Canalis, professor titular de psicologia evolutiva
i de l’educació de la Universitat de Lleida, per
a la realització del treball de recerca sobre “Les
actituds lingüístiques de l’alumnat d’origen
immigrant a Catalunya”. L’import de la beca és
d’11.400 euros bruts.

A l’equip dirigit per la doctora Claudia Ji-
ménez Cortés, professora titular de dret inter-
nacional públic de la Universitat Autònoma de
Barcelona, per a la realització del treball de
recerca sobre “La regulació del comerç inter-
nacional: una amenaça per a la defensa de la
cultura a Catalunya?” L’import de la beca és
d’11.950 euros bruts.

A l’equip dirigit pel doctor Miquel Àngel
Purcalla Bonilla, professor titular de dret públic
de la Universitat Rovira i Virgili, per a la rea-
lització del treball de recerca sobre “La renda
mínima d’inserció a Catalunya: foment de l’ocu-
pació, protecció social i règim tributari”. L’im-
port de la beca és de 8.100 euros bruts.

A l’equip dirigit pel doctor Joan Subirats
Humet, catedràtic de ciència política de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, per a la rea-
lització del treball de recerca sobre “Exclusió
social i ús de drogues entre la població jove
catalana. Aproximacions teòriques i debats
socials”. L’import de la beca és de 6.000 euros
bruts.

b) Treballs individuals.
Al doctor Ferran Armengol Ferrer, profes-

sor de dret internacional públic i relacions in-
ternacionals de la Universitat Pompeu Fabra,
per a la realització del treball de recerca sobre
“Les competències de la Generalitat de Cata-
lunya en el marc de la política europea d’orde-
nació del territori i del paisatge”. L’import de la
beca és de 3.000 euros bruts.


