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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
I HABITATGE
DECRET
226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental
i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de
nitrogen i per a les partícules.
La Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, estableix que el
Consell Executiu ha de declarar una zona determinada com a zona de protecció especial si
es constata que aquest sector del territori ultrapassa els nivells de situació admissible pel que
fa a la qualitat de l’aire.
Els articles 5 i 6 del Reial decret 1073/2002,
de 18 d’octubre, sobre avaluació i gestió de la
qualitat de l’aire ambient, estableixen que en
aquelles zones i aglomeracions del territori on
se superin o hi hagi risc de superació dels valors
límit de qualitat de l’aire s’hauran d’adoptar
plans d’actuació que permetin restablir els nivells de qualitat de l’aire.
Els nivells de qualitat de l’aire per al diòxid
de nitrogen avaluats a determinats municipis de
Catalunya són superiors als nivells admissibles
que fixa la normativa vigent, amb un risc d’afectació a la salut humana i el medi ambient.
D’altra banda, els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules en suspensió de diàmetre
inferior a 10 micres avaluats a d’altres municipis de Catalunya són superiors als nivells admissibles que fixa la normativa vigent, amb un risc
d’afectació a la salut humana i el medi ambient.
La Generalitat de Catalunya, en exercici de
les competències assumides en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric, ha de vetllar per
la restauració de la qualitat de l’aire i fer ús dels
instruments i els mecanismes que li atorga la
normativa vigent, amb la participació dels ens
locals afectats. És per això que aquest Decret
declara, de conformitat amb l’article 10.1.a) de
la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, les zones de protecció especial i els àmbits territorials afectats, i
estableix la formulació del pla d’actuació per
millorar la qualitat de l’aire.
A proposta del conseller de Medi Ambient
i Habitatge i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Declaració de zones de protecció especial de
l’ambient atmosfèric
1.1 Es declara l’àmbit territorial comprès
pels termes municipals detallats a l’annex 1
d’aquest Decret zona de protecció especial de
l’ambient atmosfèric pel que fa al contaminant
diòxid de nitrogen, als efectes que preveu la Llei
22/1983, de 21 de novembre, de protecció de
l’ambient atmosfèric.
1.2 Es declara l’àmbit territorial comprès
pels termes municipals detallats a l’annex 2
d’aquest Decret zona de protecció especial de
l’ambient atmosfèric pel que fa al contaminant
partícules en suspensió de diàmetre inferior a
10 micres, als efectes que preveu la Llei 22/1983,
de 21 de novembre, de protecció de l’ambient
atmosfèric.

Article 2
Formulació del pla d’actuació
El Departament de Medi Ambient i Habitatge impulsarà una comissió tècnica amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Departament de Salut i el Departament
de Treball i Indústria, i en col·laboració amb els
ens locals, amb la finalitat de formular el pla
d’actuació corresponent per millorar la qualitat
de l’aire per als contaminants diòxid de nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres als municipis detallats als annexos 1 i 2 d’aquest Decret, on s’ha avaluat que se
superen els nivells admissibles.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 23 de maig de 2006
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
FRANCESC BALTASAR I ALBESA
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
ANNEX 1
Municipis on se superen els nivells de qualitat de
l’aire admissibles per al diòxid de nitrogen.
Barcelonès:
Badalona
Barcelona
Hospitalet de Llobregat, l’
Sant Adrià de Besòs
Santa Coloma de Gramenet
Baix Llobregat:
Castelldefels
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
Molins de Rei
Prat de Llobregat, el
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels Horts
Viladecans
ANNEX 2
Municipis on se superen els nivells de qualitat de
l’aire admissibles per a les partícules en suspensió
de diàmetre inferior a 10 micres.
Barcelonès:
Badalona
Barcelona
Hospitalet de Llobregat, l’
Sant Adrià de Besòs
Santa Coloma de Gramenet
Baix Llobregat:
Castelldefels
Cornellà de Llobregat
Gavà
Martorell
Molins de Rei
Esplugues de Llobregat
Papiol, el

Pallejà
Prat de Llobregat, el
Sant Andreu de la Barca
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels Horts
Viladecans
Vallès Occidental:
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Montcada i Reixac
Ripollet
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Terrassa
Vallès Oriental:
Granollers
Llagosta, la
Martorelles
Mollet del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Parets del Vallès
Sant Fost de Campsentelles
(06.131.080)
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET
178/2006, de 23 de maig, de cessament del senyor
Apel·les Carod-Rovira com a secretari de Coordinació Interdepartamental.

conseller de la Presidència i d’acord amb el
Govern,

PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
DECRETO:

De conformitat amb el que estableix l’article
71.g) de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de
la Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller de la Presidència, i d’acord amb el
Govern,

Article únic
El senyor Josep M. Jové i Lladó cessa com a
director de Polítiques Sectorials, i se li agraeixen els serveis prestats.
Barcelona, 23 de maig de 2006

DECRETO:
Article únic
El senyor Apel·les Carod-Rovira cessa com
a secretari de Coordinació Interdepartamental,
i se li agraeixen els serveis prestats.

PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conseller de la Presidència
(06.143.010)

Barcelona, 23 de maig de 2006
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conseller de la Presidència
(06.143.006)

DECRET
179/2006, de 23 de maig, de cessament del senyor
Jordi Marín i Puigpelat com a secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació.
De conformitat amb el que estableix l’article
71.g) de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de
la Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller de la Presidència i d’acord amb el
Govern,

Barcelona, 23 de maig de 2006

DECRET
181/2006, de 23 de maig, de cessament del senyor
Miquel Pueyo i París com a secretari de Política Lingüística.

JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conseller de la Presidència
(06.143.013)

DECRET
183/2006, de 23 de maig, de cessament del senyor
Santiago Ramentol i Massana com a director
general de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals.
De conformitat amb el que estableix l’article
71.g) de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de
la Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller de la Presidència, i d’acord amb el
Govern,
DECRETO:

De conformitat amb el que estableix l’article
71.g) de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de
la Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller de la Presidència, i d’acord amb el
Govern,

Article únic
El senyor Santiago Ramentol i Massana cessa
com a director general de Mitjans i Serveis de
Difusió Audiovisuals, i se li agraeixen els serveis
prestats.

DECRETO:

PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya

Article únic
El senyor Miquel Pueyo i París cessa com a
secretari de Política Lingüística, i se li agraeixen
els serveis prestats.

JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conseller de la Presidència

Barcelona, 23 de maig de 2006

(06.143.014)

Barcelona, 23 de maig de 2006
DECRETO:
Article únic
El senyor Jordi Marín i Puigpelat cessa com
a secretari de Telecomunicacions i Societat de
la Informació, i se li agraeixen els serveis prestats.
Barcelona, 23 de maig de 2006
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conseller de la Presidència
(06.143.009)

DECRET
180/2006, de 23 de maig, de cessament del senyor
Josep M. Jové i Lladó com a director de Polítiques Sectorials.
De conformitat amb el que estableix l’article
71.g) de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de
la Generalitat de Catalunya, a proposta del

PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conseller de la Presidència
(06.143.011)

DECRET
182/2006, de 23 de maig, de cessament del senyor
Rafel Niubó i Baqué com a secretari general de
l’Esport.
De conformitat amb el que estableix l’article
71.g) de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de
la Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller de la Presidència, i d’acord amb el
Govern,
DECRETO:
Article únic
El senyor Rafel Niubó i Baqué com a secretari general de l’Esport, i se li agraeixen els serveis prestats.

DECRET
184/2006, de 23 de maig, de cessament de la senyora Marta Continente i Gonzalo com a directora general d’Atenció Ciutadana.
De conformitat amb el que estableix l’article
71.g) de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de
la Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller de la Presidència i d’acord amb el
Govern,
DECRETO:
Article únic
La senyora Marta Continente i Gonzalo cessa
com a directora general d’Atenció Ciutadana,
perquè passa a ocupar un altre càrrec.
Barcelona, 23 de maig de 2006
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conseller de la Presidència
(06.143.016)

