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DISPOSICIONS

TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

CONFLICTE
positiu de competència número 4593-2004, promogut pel Govern de la Generalitat de Catalunya,
en relació amb l’Ordre del Ministeri de Treball
i Assumptes Socials de 13 de febrer de 2004, per
la qual es regula el finançament de les accions de
formació contínua de les empreses, inclosos els
permisos individuals de formació, en desenvolupament del Reial decret 1046/2003, d’1 d’agost,
pel qual es regula el subsistema de formació professional contínua.

ORDRE
PRE/361/2004, de 6 d’octubre, per la qual es modifica el catàleg d’activitats fisicoesportives en el
medi natural.

El Tribunal Constitucional, per provisió de 21
de setembre actual, ha admès a tràmit el conflicte positiu de competència número 4593-2004,
promogut pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en relació amb l’Ordre del Ministeri de
Treball i Assumptes Socials de 13 de febrer de
2004, per la qual es regula el finançament de les
accions de formació contínua de les empreses,
inclosos els permisos individuals de formació,
en desenvolupament del Reial decret 1046/2003,
de 1 d’agost, pel qual es regula el subsistema de
formació professional contínua.

El Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual
es regulen les activitats fisicoesportives en el
medi natural, estableix a l’annex 1 el catàleg
d’activitats fisicoesportives en el medi natural
i preveu que s’hi poden afegir o suprimir activitats per Ordre del conseller o de la consellera competent en matèria d’esport, a proposta del
secretari o de la secretària general de l’Esport.
D’acord amb la disposició addicional quarta
del Decret 56/2003, de 20 de febrer, a proposta del secretari general de l’Esport,
ORDENO:
Article únic
Es modifica el catàleg d’activitats fisicoesportives en el medi natural, que queda redactat en
els termes que consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Madrid, 21 de setembre de 2004
El secretari de Justícia, signatura il·legible

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

PG-109971 (04.285.030)

Es deixa sense efecte l’annex 1 del Decret 56/
2003, de 20 de febrer, que conté el catàleg d’activitats fisicoesportives en el medi natural, el qual
queda substituït pel catàleg annex a la present
Ordre.

*

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 6 d’octubre de 2004
JOSEP BARGALLÓ VALLS
Conseller en Cap
ANNEX
Catàleg de les activitats fisicoesportives en el medi
natural
—1 Activitats en espais rocosos
1.1 Descens en barrancs i engorjats.
Pràctica esportiva que consisteix a seguir el
curs d’un riu o torrent a través d’un barranc,
combinant la natació, les tècniques d’escalada
i l’espeleologia per salvar els obstacles naturals
de la ruta.
(Disciplina esportiva de la Federació Catalana d’Espeleologia amb la denominació de
descens de canons i engorjats; especialitat esportiva de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya amb la denominació de descens de
barrancs).
1.2 Escalada.
Pràctica esportiva que consisteix a pujar una
muntanya per un indret difícil mitjançant l’ús de
mans i peus per agafar-se (preses) i per repenjar-se alternativament en la progressió, i amb
l’ajut de mitjans artificials (cordes, pitons).
(Disciplina esportiva de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya).
1.3 Espeleologia.
Pràctica esportiva que consisteix en l’exploració, amb finalitats esportives o científiques,
dels avencs i les coves.
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(Modalitat i disciplina esportiva de la Federació Catalana d’Espeleologia).
1.4 Espeleobusseig (espeleologia subaquàtica continental).
Pràctica esportiva que consisteix en l’exploració, amb finalitats esportives o científiques,
dels avencs i les coves amb recorregut subaquàtic.
(Disciplina esportiva de la Federació Catalana d’Espeleologia).
1.5 Salt de pont.
Pràctica esportiva que consisteix a llançar-se
des d’un pont, subjectat per una corda lleugerament elàstica que deixa suspès el saltador en
l’aire.
1.6 Salt elàstic.
Pràctica esportiva que consisteix a llançar-se
des d’un lloc alt, subjectat per una goma elàstica que fa pujar i baixar el saltador diverses
vegades.
1.7 Vies ferrades.
Pràctica esportiva que consisteix a seguir una
ruta predeterminada mitjançant una cordada
instal·lada en espais preferiblement rocosos.
—2 Activitats a l’alta muntanya
2.1 Alpinisme.
Pràctica esportiva que consisteix en la realització de recorreguts bàsicament pedestres i d’escalada en alta muntanya, sobre tota mena d’inclinacions i tipus de superfície (roca, neu i gel)
que requereix la utilització de mitjans tècnics de
progressió i protecció (prioritàriament piolet,
grampons i corda).
(Disciplina esportiva de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya).
2.2 Esquí de muntanya.
Pràctica esportiva realitzada sobre la neu
mitjançant esquís o mitjançant una planxa de
neu (surf de neu), que consisteix en recórrer
diferents itineraris en zones d’alta muntanya en
pujada o baixada amb forts desnivells.
(Especialitat esportiva de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya).
—3 Activitats a la mitja i baixa muntanya i a
la plana
3.1 Bicicleta tot terreny (BTT) o bicicleta
de muntanya.
Pràctica esportiva que consisteix en recórrer
diferents itineraris en zones de mitja o baixa
muntanya, amb diferents desnivells, mitjançant
una bicicleta adaptada especialment a aquest
tipus de terreny. S’exclou quan es realitza íntegrament per carreteres asfaltades.
(Disciplina esportiva de la Federació Catalana de Ciclisme amb la denominació de BTT,
i especialitat esportiva de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb la denominació de bicicleta de muntanya).
3.2 Curses d’orientació.
Cursa esportiva que consisteix a salvar els
obstacles naturals d’un recorregut marcat sobre
un mapa mitjançant tècniques d’orientació.
(Modalitat esportiva de la Federació de Curses d’Orientació de Catalunya).
3.3 Marxa a cavall.
Pràctica esportiva a cavall per tot tipus de
terreny en què se segueix un itinerari establert
prèviament.
(Especialitat esportiva de la Federació Catalana d’Hípica).
3.4 Quads.
Pràctica esportiva motociclista d’habilitat,
resistència i velocitat, consistent a recórrer una
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distància determinada sobre terreny accidentat
salvant tots els obstacles amb una motocicleta
amb quatre rodes anomenada “quad”.
3.5 Quatre per quatre.
Pràctica esportiva automobilista d’habilitat,
resistència o velocitat consistent a recórrer una
distància determinada sobre terreny accidentat
salvant tots els obstacles amb un vehicle dotat
de tracció a les quatre rodes.
(Disciplina esportiva de la Federació Catalana d’Automobilisme).
3.6 Recorregut de bosc o de camp.
Pràctica esportiva que consisteix a encertar
uns blancs fixos que representen dianes concèntriques o figures d’animals en dues dimensions
o volumètriques mitjançant arc i fletxes en un
recorregut habitualment de bosc, però que pot
ocupar espais oberts en part o en la seva totalitat.
(Disciplina esportiva de la Federació Catalana de Tir amb Arc).
3.7 Trial.
Pràctica esportiva motociclista d’habilitat
consistent a recórrer una distància determinada sobre terreny accidentat salvant tots els obstacles amb la motocicleta.
(Disciplina esportiva de la Federació Catalana de Motociclisme).
3.8 Enduro.
Pràctica esportiva motociclista de resistència
i velocitat consistent a recórrer combinadament
trams en un espai natural i trams de circuit.
(Disciplina esportiva de la Federació Catalana de Motociclisme).

4.8 Motonàutica.
Utilització esportiva d’embarcacions a motor.
(Modalitat esportiva de la Federació Catalana
de Motonàutica).
4.9 Parapent d’arrossegament (parasailing).
Pràctica esportiva amb un paracaigudes rectangular que hom utilitza per enlairar-se i planar arrossegat per una embarcació, normalment
a motor.
4.10 Rem.
Pràctica esportiva nàutica que consisteix a
navegar amb embarcacions mogudes per rems.
(Modalitat esportiva de la Federació Catalana
de Rem).
4.11 Surf.
Pràctica esportiva nàutica que consisteix a
planar amb una planxa de surf sobre la cresta de
grans onades.
4.12 Surf de vela.
Pràctica esportiva nàutica que consisteix a
navegar amb una planxa de vela.
(Especialitat esportiva de la Federació Catalana de Vela).
4.13 Vela.
Pràctica esportiva nàutica realitzada amb
embarcacions mogudes per mitjà de vela.
(Modalitat esportiva de la Federació Catalana
de Vela).
4.14 Esquisurf (wakeboard).
Pràctica esportiva que consisteix en esquiar
sobre una superfície d’aigua mitjançant planxa
única arrossegada per una embarcació a motor.
(Disciplina esportiva de la Federació Catalana d’Esquí Nàutic).

—4 Activitats aquàtiques
4.1 Descens en bot (rafting).
Pràctica esportiva que consisteix a baixar per
rius d’aigües braves amb bots inflables que es
manegen amb pagaies.
(Disciplina esportiva de la Federació Catalana de Piragüisme amb la denominació de descens en bot de competició).
4.2 Hidrotrineu (hydrospeed).
Pràctica esportiva que consisteix a descendir
per rius d’aigües turbulentes en un vehicle en
forma de trineu, en el qual l’esportista queda
submergit dins l’aigua de cintura en avall.
(Disciplina esportiva de la Federació Catalana de Piragüisme amb la denominació de hidrospeed).
4.3 Piragüisme.
Pràctica esportiva que consisteix a navegar
amb piragua, canoa o caiac.
(Modalitat esportiva de la Federació Catalana
de Piragüisme).
4.4 Bus-bob.
Pràctica esportiva que consisteix en planar
sobre una superfície d’aigua damunt d’una embarcació pneumàtica, arrossegat per una embarcació a motor.
4.5 Caiac de mar.
Varietat del piragüisme que es realitza en
aigües marítimes.
4.6 Esquí nàutic.
Pràctica esportiva que consisteix a esquiar
sobre una superfície d’aigua arrossegat per una
embarcació a motor.
(Modalitat esportiva de la Federació Catalana
d’Esquí Nàutic).
4.7 Aerosurf (fly-surf o kite-surf).
Pràctica esportiva nàutica que consisteix a
navegar amb una planxa de surf arrossegat per
un gran estel.

—5 Activitats aèries
5.1 Ala de pendent (parapent).
Pràctica esportiva amb un paracaigudes rectangular que hom utilitza per planar llançantse des d’un pendent.
(Disciplina esportiva de la Federació Aèria
Catalana).
5.2 Ala delta.
Pràctica esportiva que consisteix a volar amb
una aeronau composta per una carcassa de forma triangular, molt lleugera i recoberta d’un
teixit sintètic, per un talabard, del qual se suspèn l’esportista de manera que li permet maniobrar l’aparell durant el vol, i per un trapezi, on
s’agafa amb les mans.
(Disciplina esportiva de la Federació Aèria
Catalana).
5.3 Baló aerostàtic (aerostació, baló).
Pràctica esportiva que consisteix a volar amb
un aeròstat sense motor compost per un receptacle que conté un gas més lleuger que l’aire (hidrogen, heli, etc.) que s’eleva a causa de la força ascensional i que va proveït d’una barqueta
per portar tripulants, instruments, etc.
(Disciplina esportiva de la Federació Aèria
Catalana).
5.4 Paracaigudisme.
Pràctica esportiva que consisteix a llançar-se
amb un teixit molt resistent, que adopta una
forma més o menys cupular en desplegar-se i
permet de reduir notablement la velocitat d’un
cos dins l’atmosfera, especialment en un descens
o una caiguda.
(Disciplina esportiva de la Federació Aèria
Catalana).
5.5 Paramotor.
Pràctica esportiva que consisteix a volar amb
un parapent que té com a sistema de propulsió
un motor incorporat a l’arnès del o de la pilot,
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que li permet enlairar-se des d’un terreny pla
amb una trajectòria ascendent.
(Disciplina esportiva de la Federació Aèria
Catalana).
5.6 Ultralleuger.
Pràctica esportiva que consisteix a volar amb
una aerodina de poc pes i de concepció simplificada, composta per una estructura de tubs
metàl·lics fets d’un aliatge lleuger, una ala lleugera i un motor de 10-40 cavalls.
(Disciplina esportiva de la Federació Aèria
Catalana).
5.7 Vol a motor.
Pràctica esportiva de vol d’un avió a motor
consistent a fer grans recorreguts o exercicis en
l’aire.
(Disciplina esportiva de la Federació Aèria
Catalana).
5.8 Vol a vela.
Pràctica esportiva de vol d’un planador consistent a fer grans recorreguts aprofitant els
corrents d’aire ascendents.
(Disciplina esportiva de la Federació Aèria
Catalana).
—6 Activitats a la neu
6.1 Esquí alpí.
Pràctica esportiva realitzada sobre la neu
mitjançant esquís en pistes degudament habilitades i senyalitzades, que consisteix en diferents
tipus de descens i en salts.
(Disciplina esportiva de la modalitat d’esports
de neu de la Federació Catalana Esports d’Hivern).
6.2 Esquí de fons.
Pràctica esportiva realitzada sobre la neu
mitjançant esquís, que consisteix a recórrer diferents itineraris en pujada o baixada amb desnivells moderats.
(Disciplina esportiva de la modalitat d’esports
de neu de la Federació Catalana Esports d’Hivern).
6.3 Motos de neu.
Pràctica esportiva realitzada sobre la neu
mitjançant un vehicle monoplaça, carenat, proveït d’un parell d’esquís curts, a la part del davant, que fan la funció directriu, i un parell de
cintes sens fi de cautxú, a la part del darrere,
accionades per un motor de dos temps, que fan
la funció motriu.
6.4 Raqueta de neu.
Pràctica esportiva realitzada sobre la neu
mitjançant una espècie de calçat, semblant al cos
d’una raqueta, que serveix per desplaçar-se.
(Especialitat esportiva de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya).
6.5 Surf de neu.
Pràctica esportiva que consisteix a lliscar per
la neu mantenint l’equilibri damunt d’una planxa de fusta, de material plàstic, etc.
(Disciplina esportiva de la modalitat d’esports
de neu de la Federació Catalana Esports d’Hivern).
6.6 Trineu amb gossos (múixing).
Pràctica esportiva que consisteix en el tir de
trineus mitjançant gossos nòrdics.
(Disciplina esportiva de la modalitat d’esports
de trineu de la Federació Catalana Esports d’Hivern).
(04.280.080)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
EDICTE
de 4 d’octubre de 2004, sobre un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referent al municipi de Móra la
Nova.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Terres de l’Ebre, en la sessió de 16 de juliol de
2004, va adoptar l’acord següent:
Exp.: 2004/012485/E
Pla especial urbanístic per a la implantació d’un
càmping per a caravanes, polígon 14, parcel·les 28, 29 i 34, al terme municipal de Móra la
Nova
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i
d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió acorda:
—1 Denegar l’aprovació definitiva del Pla
especial urbanístic per a la implantació d’un
càmping per a caravanes al polígon 14, parcel·les
28, 29 i 34, de Móra la Nova, promogut i tramès
per l’Ajuntament.
—2 Donar compte d’aquest acord al Servei
de Protecció de la Legalitat i Assessorament
a fi i efecte que tingui constància de la presumpta infracció urbanística a l’àmbit del
polígon 14, parcel·les 28, 29 i 30 de Móra la
Nova.
—3 Indicar a l’Ajuntament la possible existència d’una infracció urbanística per tal que, si
s’escau, incoï els expedients de disciplina urbanística que corresponguin.
—4 Publicar aquest acord al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva
executivitat immediata, tal com indica l’article
100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. L’expedient restarà, per a la consulta i informació que preveu l’article 101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial d’Urbanisme de
les Terres de l’Ebre.
—5

Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada,
de conformitat amb el que preveuen els articles
107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos
sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.
L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 de la Llei 2/
2002, de 14 de març, d’urbanisme, al Servei
Territorial de les Terres de l’Ebre, carrer Nou
del vall, 10-12, de Tortosa.

EDICTE
de 5 d’octubre de 2004, sobre un acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referent al municipi de la Pobla de Massaluca.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Terres de l’Ebre, en la sessió de 16 de juliol de
2004, va adoptar, l’acord següent:
Exp. 2004/013729/E
Modificació puntual núm. 1 de les normes subsidiàries, redifinició de la unitat d’actuació UA1, al terme municipal de la Pobla de Massaluca
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i
d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió acorda:
—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual núm. 1 de les Normes subsidiàries, redifinició de la unitat d’actuació UA-1, de la
Pobla de Massaluca, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament.
—2 Publicar aquest acord i, si escau, les normes
urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 de
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, al Servei
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.
—3

Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, de
conformitat amb el que preveuen els articles 107.1,
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller
de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. El recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i
notificat la resolució expressa i quedarà aleshores
oberta la via contenciosa administrativa.
L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 de la Llei 2/
2002, de 14 de març, d’urbanisme, al Servei
Territorial de les Terres de l’Ebre, carrer Nou
del vall, 10-12, de Tortosa.
Tortosa, 5 d’octubre de 2004
JOSEP PAGÈS MASSÓ
Secretari de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre
ANNEX
Normes urbanístiques de modificació puntual núm.
1 de les Normes subsidiàries, redifinició de la unitat d’actuació UA-1, de la Pobla de Massaluca
ANNEX 2
Normativa modificada de l’article 93

Tortosa, 4 d’octubre de 2004
JOSEP PAGÈS I MASSÓ
Secretari de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre
(04.274.078)

Unitats d’actuació
Article 93
Unitats d’actuació
Per a l’execució d’aquestes Normes subsidiàries en el sòl s’estableixen les següents unitats
d’actuació.

UA 1.1
1. Objectius
Permetre el desenvolupament immediat del
sòl de propietat municipal que queda lliure
d’edificació al sud del municipi, just a l’entrada
del nucli urbà.
Estructurar aquest àmbit creant zones verdes
i definint una nova vialitat que permeti una
millor accessibilitat i mobilitat.
2. Àmbit
L’àmbit de la unitat d’actuació limita al nord
amb el carrer Pervindre i final del carrer dels
Horts, a l’oest amb la carretera a Vilalba, a l’est
amb la unitat d’actuació UA 1.2 a través de la
prolongació del carrer dels Horts, i al sud amb
el sòl no urbanitzable.
3. Superfícies
Les superfícies dels sistemes i zones de la UA
1.1 són les següents:
Sistemes
Zona verda ............................ 763 m2
Vialitat ................................ 3.697 m2
4.460 m2

7,46%
36,16%
43,62%

Zones
Unifamiliar aïllat ............... 5.765 m2 56,38%
Total UA .......................... 10.225 m2 100,00%
4. Condicions d’ordenació, edificació i ús
L’àmbit s’ordena mitjançant el carrer Pervindre i un altre paral·lel a aquest que comuniquen
la prolongació del carrer dels Horts amb la carretera a Vilalba.
Per a les condicions d’edificació i ús s’estableix
la clau 2 (zona d’habitatges aïllats).
5. Condicions de gestió
El sistema d’actuació previst serà el de compensació bàsica.
UA 1.2
1. Objectius
Permetre el desenvolupament a mig termini
del sòl actualment lliure que, juntament amb la
UA 1.1, s’estableix com a zona de creixement
urbà al sud de la població.
Estructurar aquest àmbit creant una zona
verda i definint una vialitat que permeti una
millor accessibilitat i mobilitat.
2. Àmbit
L’àmbit de la unitat d’actuació limita al nord
amb les edificacions consolidades del nucli
urbà, a l’oest amb la prolongació del carrer dels
Horts i a través d’aquest amb la unitat d’actuació UA 1.1, i a l’est i al sud amb el sòl no urbanitzable.
3. Superfícies
Les superfícies dels sistemes i zones de la UA
1 són les següents:
Sistemes
Zona verda ......................... 3.487 m2
Espais lliures ......................... 250 m2
Vialitat ................................... 583 m2
4.320 m2

44,22%
3,17%
7,40%
54,79%

Zones
Unifamiliar aïllat ............... 3.565 m2 45,21%
Total UA ............................ 7.885 m2 100,00%
4. Condicions d’ordenació, edificació i ús
L’àmbit queda estructurat per les prolongacions dels carrers dels Horts i Pervindre.
S’estableixen les condicions d’edificació i usos
corresponents a la clau 2 (zona d’habitatges
aïllats).

