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DECRET
247/2007, de 6 de novembre, de distribució de mitjans personals i materials en
matèria de predicció de risc d’allaus.
La Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, va crear el Servei Meteotqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"eqo"c"gpvkvcv"fg"ftgv"r¿dnke"fg"nc"Igpgtcnkvcv."cod"rgtuqpcnkvcv"
jurídica pròpia i capacitat per al compliment de les seves funcions, com a organisme
encarregat de gestionar i subministrar la informació meteorològica per al territori
català i de garantir la disponibilitat d’una informació meteorològica que serveixi de
tghgtﬂpekc"gp"vqvu"gnu" odkvu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"swg"tgswgtgkzkp"uwrqtv."cuuguuqtcogpv"
i informació en matèria meteorològica.
La disposició transitòria primera de la mateixa Llei 15/2001 va preveure el traspàs a la xarxa d’equipament meteorològics de Catalunya dels mitjans materials,
pressupostaris i personals destinats a la gestió de les instal·lacions meteorològiques
fg"vkvwnctkvcv"fg"nc"Igpgtcnkvcv0"Gpvtg"cswguvgu"gu"hgkc"gurgekcn"guogpv"c"cswgnngu"
cfuetkvgu"c"nÓKpuvkvwv"Ectvqit Ýe"fg"Ecvcnwp{c0"Gp"eqornkogpv"fÓcswguv"ocpfcv."
okvlcp›cpv"gn"Fgetgv"47714225."fg":"fÓqevwdtg."gu"xcp"vtcurcuuct"cn"Ugtxgk"Ogvgqrològic de Catalunya les instal·lacions meteorològiques vinculades a la funció de
rtgfkeek„"fÓcnncwu."eqo"vcodﬁ."gn"rgtuqpcn."swg"Ýpu"gn"oqogpv"jcxkgp"guvcv"cfuetkvu"
c"nÓKpuvkvwv"Ectvqit Ýe"fg"Ecvcnwp{c0
Gp"xktvwv"fg"nc"Nngk"3;14227."fg"49"fg"fgugodtg."fg"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c."
gu"xc"etgct"cswguv"Kpuvkvwv"eqo"c"gpvkvcv"fg"ftgv"r¿dnke"fg"nc"Igpgtcnkvcv"swg"clwuvc"nc"
seva activitat a l’ordenament jurídic privat, amb l’objecte d’impulsar i portar a terme
actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el
uwdu”n."fkpu"nÓ odkv"fg"ngu"eqorgvﬂpekgu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0"C"cswguv"ghgevg."gu"xcp"
cvtkdwkt"c"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"wp"ugiwkv"fÓcevkxkvcvu"k"hwpekqpu."gpvtg"
ngu"swcnu"guvcp"ngu"fg"hgt"vtgdcnnu"fg"ectvqitcÝc"igqn”ikec."igqh ukec."igqvﬂepkec."
geomàtica i de riscos geològics o associats i, de forma més general, les d’estudiar
i avaluar els riscos geològics i associats. Entre aquests riscos geològics i associats
s’inclou expressament el risc d’allaus.
De tot l’exposat es desprèn que les funcions en matèria de predicció de perill
d’allaus s’han de dur a terme de forma compartida entre el Servei Meteorològic
fg"Ecvcnwp{c"k"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c0"Gp"eqpetgv."ugiqpu"ngu"tgurgevkxgu"
tgiwncekqpu."eqttgurqp"c"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"tgcnkv¦ct"nÓguvwfk"fg"nÓguvcv"
del mantell nival necessari per a la determinació del risc d’allaus i ha de determinar el grau de perill d’allaus, a partir de la informació subministrada pel Servei
Meteorològic de Catalunya, de l’estat del mantell nival i de la geomorfologia del
terreny. Mentre que el Servei Meteorològic de Catalunya ha de realitzar la previsió
meteorològica necessària per a detectar l’evolució del risc d’allaus i subministrar
cswguvc"kphqtocek„"c"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c0
Per tant, es planteja la necessitat d’adscriure els mitjans necessaris a cadascun
d’aquests organismes perquè puguin desenvolupar les funcions que els atribueixen
les seves respectives lleis reguladores.
Per tot això, a proposta dels consellers de Política Territorial i Obres Públiques i
de Medi Ambient i Habitatge,
DECRETO:
Article 1
La funció de predicció de risc d’allaus es du a terme de manera compartida pel
Ugtxgk"Ogvgqtqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"k"rgt"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c0
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Article 2
El Servei Meteorològic de Catalunya realitza la previsió meteorològica necessària
per detectar l’evolució del risc d’allaus i subministra aquesta informació a l’Institut
Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c0
Article 3
NÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"tgcnkv¦c"nÓguvwfk"fg"nÓguvcv"fgn"ocpvgnn"pkxcn"pgcessari per a la determinació del risc d’allaus i determina el grau de perill d’allaus,
a partir de la informació subministrada pel Servei Meteorològic de Catalunya, de
l’estat del mantell nival i de la geomorfologia del terreny.
Article 4
Gu"vtcurcuugp"c"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"cod"tgeqpgkzgogpv"fgnu"ftgvu"
que els pertoquen de conformitat amb l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, els
treballadors que es relacionen en l’annex 1.
Aquest traspàs serà efectiu des de l’entrada en vigor d’aquest Decret.
Article 5
Gn"Ugtxgk"Ogvgqtqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"vtcurcuuct "c"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"
els crèdits corresponents al capítol I pel que fa als treballadors detallats a l’annex
1, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret.
Article 6
NÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"gu"uwdtqic"gp"nc"rqukek„"fgn"Ugtxgk"Ogvgqtqn”ike"
de Catalunya en tots els drets i deures que deriven dels convenis que es detallen en
l’annex 2 d’aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S’autoritza els consellers de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi
Ambient i Habitatge per a la realització de les actuacions necessàries per al desplegament d’aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Fkctk"QÝekcn"
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 6 de novembre de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
Rtgukfgpv"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c
JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
FRANCESC BALTASAR I ALBESA
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
ANNEX 1
Relació de personal traspassat
Ectngu"Ictekc"k"Ugnngu
In”tkc"Octv "k"Fqoﬂpgej
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ANNEX 2
Relació de convenis
Conveni amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de col·laboració
gp"nÓkpvgtecpxk"fg"fcfgu"gpvtg"gn"equ"fÓcigpvu"twtcnu"k"gn"Ugtxgk"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"
en matèria de neu i allaus.
Conveni amb el Departament d’Interior de col·laboració per a la formació i intervenció en sinistres per allaus de neu.
Conveni amb la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada de colncdqtcek„"cod"nÓKpuvkvwv"Ectvqit Ýe"fg"Ecvcnwp{c"c"pkxgnn"vﬂepke."rgfci”ike"k"fg"
divulgació.
(07.290.164)

*
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DECRET
243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació.
Okvlcp›cpv"gn"Fgetgv"3:814229."fg"4:"fÓciquv."gu"xc"tgguvtwevwtct"gn"Fgrctvcogpv"
fÓKpvgtkqt."Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„."nngxcv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"
Rtgxgpek„."Gzvkpek„"fÓKpegpfku"k"Ucnxcogpvu."swg"gu"xc"hgt"okvlcp›cpv"gn"Fgetgv"
183/2007, de 28 d’agost, per tal de facilitar el funcionament intern del nou Deparvcogpv"k"ictcpvkt"wpc"rtguvcek„"fg"ugtxgku"oﬁu"gÝec›"k"gÝekgpv0
Aquestes estructuracions pretenien, entre altres objectius, enfortir la Secretaria
Igpgtcn."fg"nc"swcn"rcuucxgp"c"fgrgpftg" odkvu"vcp"korqtvcpvu"eqo"nc"rtqvgeek„"
civil i la prevenció, extinció d’incendis i salvaments, incrementar la capacitat de la
Secretaria de Seguretat en la direcció de les polítiques públiques de seguretat i policia
i en l’àmbit estrictament policial, com també adequar les funcions de la Secretaria
de Relacions Institucionals als nous reptes que té plantejats, principalment pel que
fa al desplegament estatutari i al desenvolupament de les actuacions necessàries
per recuperar i reivindicar la memòria històrica de la lluita per la democràcia i el
foment de la pau.
Ckz "ocvgkz."nÓkpetgogpv"fg"nÓcevkxkvcv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„."
Extinció d’Incendis i Salvaments i l’augment del personal del cos de bombers
fg"nc"Igpgtcnkvcv"gzkikc"nÓcfgswcek„"fgnu"”ticpu"cfokpkuvtcvkwu"cnu"tgswgtkogpvu"
dimensionals i funcionals actuals necessaris per al desenvolupament correcte de
les funcions encomanades.
FÓcnvtc"dcpfc."gu"xc"qticpkv¦ct"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"Ekxkn."fqvcpv/nc"
d’una estructura moderna i operativa per tal de donar resposta a les necessitats i
requeriments que demanda actualment la ciutadania.
Paral·lelament a l’aprovació de la nova organització departamental, el Parlament
fg"Ecvcnwp{c"xc"crtqxct"nc"Nngk";14229."fg"52"fg"lwnkqn."fgn"Egpvtg"fÓCvgpek„"k"Iguvk„"
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, i la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que ha entrat en vigor amb posterioritat als
decrets d’estructura esmentats.
Cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"fkurquct"gp"wp"¿pke"vgzv"pqtocvkw"fg"vqvc"nÓguvtwevwtc"fgn"
Fgrctvcogpv"rgt"vcn"fg"tgwpkÝect"nc"swg"chgevc"cnu"equuqu"qrgtcvkwu"cfuetkvu"cn"
Departament, instruments personals indispensables per a la prestació dels serveis
de seguretat i d’emergències, així com de la resta de personal adscrit a aquest Departament, actualitzat d’acord amb les lleis esmentades, i de facilitar la tasca dels
qrgtcfqtu"lwt fkeu."gu"eqpukfgtc"eqpxgpkgpv"wpkÝect"q"egpvtcnkv¦ct"gp"wpc"¿pkec"
disposició normativa l’organització departamental.
Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
fÓqticpkv¦cek„."rtqegfkogpv"k"tﬂiko"lwt fke"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv."
a proposta del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, d’acord
cod"gn"Iqxgtp.
DECRETO:
Article 1
Estructura del Departament
1.1 El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, sota
la direcció de la persona que n’és titular, s’estructura en les unitats directives següents:
c+" Nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn0
b) La Secretaria de Seguretat.
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