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DECRET
44/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.
0LWMDQoDQWHO'ecret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i
determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de
OD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DV¶KDPRGLILFDWO¶jPELWFRPSHWHQFLDOGHOVGLIHUHQWV
GHSDUWDPHQWVGHO¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWV¶KDPRGLILFDWODGHQRPLQDFLy
G¶DOWUHVLVHQ¶KDUHGXwWHOQRPEUHWRWDOGHOVH[LVWHQWV
Aquests canvis comporten la necessitat d’estructurar el Departament de Territori
i Sostenibilitat d’acord amb el seu àmbit de competències.
3HUWRWDL[zGHFRQIRUPLWDWDPEO¶DUWLFOHGHOD/OHLGHOGHQRYHPEUH
GHODSUHVLGqQFLDGHOD*HQHUDOLWDWLGHO*RYHUQLOD/OHLGHGHGHVHPEUH
G¶RUJDQLW]DFLySURFHGLPHQWLUqJLPMXUtGLFGHO¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWGH
Catalunya;
A proposta del titular del Departament de Territori i Sostenibilitat, i d’acord amb
HO*RYHUQ
DECRETO:
Article 1
Estructura del Departament
1.1 El Departament de Territori i Sostenibilitat, sota la direcció del/de la conVHOOHUDV¶HVWUXFWXUDHQHOVzUJDQVVHJHQWV
D  /D6HFUHWDULD*HQHUDO
b) La Secretaria de Territori i Mobilitat.
c) La Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.
d) La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.
1.2 Resten adscrits al Departament de Territori i Sostenibilitat els organismes
VHJHQWV
D  )HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DPLWMDQoDQWOD6HFUHWDULDGH7HUritori i Mobilitat.
E  (QVG¶,QIUDHVWUXFWXUHV)HUURYLjULHVGH&DWDOXQ\DPLWMDQoDQWOD6HFUHWDULD
de Territori i Mobilitat.
F  /¶,QVWLWXW&DUWRJUjILFGH&DWDOXQ\DPLWMDQoDQWOD6HFUHWDULDGH7HUULWRULL
Mobilitat.
G  /¶,QVWLWXW*HROzJLFGH&DWDOXQ\DPLWMDQoDQWOD6HFUHWDULDGH7HUULWRULL
Mobilitat.
H  3RUWVGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DPLWMDQoDQWOD6HFUHWDULDGH7HUULWRULL
Mobilitat.
I  $HURSRUWVGH&DWDOXQ\DHQHOVWHUPHVSUHYLVWRVOHJDOPHQWPLWMDQoDQWOD
Secretaria de Territori i Mobilitat.
J  /¶,QVWLWXW&DWDOjGHO6zOPLWMDQoDQWOHVVHFUHWDULHVGH7HUULWRULL0RELOLWDWL
d’Habitatge i Millora Urbana.
K  /¶,QVWLWXWSHUDO'HVHQYROXSDPHQWGHOHV&RPDUTXHVGHO¶(EUH ,'(&( 
PLWMDQoDQWOD6HFUHWDULDGH7HUULWRULL0RELOLWDW
i) L’Institut per al Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA),
PLWMDQoDQWOD6HFUHWDULDGH7HUULWRULL0RELOLWDW
M  /¶$JqQFLDGHO¶+DELWDWJHGH&DWDOXQ\DPLWMDQoDQWOD6HFUHWDULDG¶+DELWDWJH
i Millora Urbana.
N  /¶$JqQFLD&DWDODQDGHO¶$LJXDPLWMDQoDQWOD6HFUHWDULDGH0HGL$PELHQWL
Sostenibilitat.
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l) L’Agència de ReVLGXVGH&DWDOXQ\DPLWMDQoDQWOD6HFUHWDULDGH0HGL$PELHQW
i Sostenibilitat.
P  $LJHV7HU/OREUHJDW $7// PLWMDQoDQWOD6HFUHWDULDGH0HGL$PELHQWL
Sostenibilitat.
Q  (O6HUYHL0HWHUHROzJLFGH&DWDOXQ\DPLWMDQoDQWOD6HFUHWDULDGH0HGL$Pbient I Sostenibilitat.
1.3 També resta adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat el Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.
Article 2
Gabinet del/de la Conseller/a
 /DXQLWDWG¶DVVLVWqQFLDLVXSRUWDODODFRQVHOOHUDpVHO*DELQHWGHOGHOD
Conseller/a.
 6yQIXQFLRQVGHO*DELQHWGHOGHOD&RQVHOOHUDFRPDXQLWDWG¶DVVLVWqQFLD
GHOGHODFRQVHOOHUDOHVVHJHQWV
a) Donar suport i assistir a les activitats del/de la conseller/a.
b) Coordinar les unitats que en depenen.
c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.
 'HO*DELQHWGHOGHOD&RQVHOOHUDHQGHSHQHQOHVXQLWDWVVHJHQWV
a) L’Oficina de Relacions Institucionals.
b) L’Oficina de la Secretaria del Conseller.
c) L’Oficina de Comunicació.
d) L’Oficina de Protocol.
 /¶2ILFLQDGH5HODFLRQV,QVWLWXFLRQDOVWpOHVIXQFLRQVVHJHQWV
a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a
OHVLQLFLDWLYHVGHO3DUODPHQWGH&DWDOXQ\DLGHOVLQIRUPHVVROÂOLFLWDWVSHO6tQGLFGH
*UHXJHV
b) Fer el seguiment de l’activitat parlamentària de les altres institucions estatals
i en tots els assumptes que interessin el Departament.
c) Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la
persona titular del Departament.
d) Qualsevol altra funció que, d’acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.
 /¶2ILFLQDGHOD6HFUHWDULDGHOGHOD&RQVHOOHUDWpOHVIXQFLRQVVHJHQWV
a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport al titular del Departament.
b) Assistir el titular del Departament en l’organització de la seva agenda d’activitats.
c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.
 /¶2ILFLQDGH&RPXQLFDFLyWpOHVIXQFLRQVVHJHQWV
a) Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l’exercici de les
seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.
E  'LVVHQ\DUODSROtWLFDGHFRPXQLFDFLyGHO'HSDUWDPHQW
c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans
de comunicació.
d) Fer l’anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels
diferents mitjans de comunicació.
e) Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges
i rodes de premsa.
f) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d’actuació.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.
%JTQPTJDJPOT
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 /¶2ILFLQDGH3URWRFROWpOHVIXQFLRQVVHJHQWV
D  *HVWLRQDUOHVUHODFLRQVDPEODXQLWDWFRPSHWHQWHQPDWqULDGHSURWRFROGHOD
Presidència.
b) Coordinar les activitats de protocol, d’actes públics organitzats pel Departament i d’aquells en què participa.
c) Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.
d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.
Article 3
Secretari/ària general
/DSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDULD*HQHUDOH[HUFHL[OHVIXQFLRQVTXHOLDWULEXHL[
OD/OHLGHGHGHVHPEUHG¶RUJDQLW]DFLySURFHGLPHQWLUqJLPMXUtGLFGH
O¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DDL[tFRPOHVDOWUHVTXHOLDVVLJQL
la normativa vigent.
Article 4
Estructura i funcions de la Secretaria General
 3HUDO¶H[HUFLFLGHOHVVHYHVIXQFLRQVOD6HFUHWDULD*HQHUDOV¶HVWUXFWXUDHQ
HOVzUJDQVVHJHQWV
a) La Direcció de Serveis.
E  /¶$VVHVVRULD-XUtGLFDHQHOVWHUPHVTXHSUHYHXHO'HFUHWGHGH
febrer.
F  (O*DELQHW7qFQLF
d) Els serveis territorials.
4.2 Correspon a la Direcció de Serveis administrar, dirigir el règim interior i
JHVWLRQDUHOVVHUYHLVJHQHUDOVGHOGHSDUWDPHQWDL[tFRPH[HUFLUOHVDOWUHVIXQFLRQV
TXHOLGHOHJXLODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDULD*HQHUDOGHO'HSDUWDPHQW
/D'LUHFFLyGH6HUYHLVPDQWpO¶HVWUXFWXUDGHO¶DQWHULRU'HSDUWDPHQWGH3ROtWLFD
Territorial i Obres Públiques.
 $O¶$VVHVVRULD-XUtGLFDDPEUDQJRUJjQLFGHVXEGLUHFFLyJHQHUDOOLFRUUHVSRQHQOHVIXQFLRQVTXHSUHYHXODQRUPDWLYDVREUHHOVVHUYHLVMXUtGLFVGHO¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDW
/¶$VVHVVRULD-XUtGLFDGHO¶DQWHULRU'HSDUWDPHQWGH3ROtWLFD7HUULWRULDOL2EUHV
3~EOLTXHVSDVVDDVHUO¶$VVHVVRULD-XUtGLFDGHO'HSDUWDPHQWGH7HUULWRULL6RVWHnibilitat.
 (O*DELQHW7qFQLFDVVLPLODWRUJjQLFDPHQWDVXEGLUHFFLyJHQHUDOWpOHV
IXQFLRQVVHJHQWV
a) Elaborar instruments per a la planificació i avaluació dels objectius del Departament.
E  3ODQLILFDUHODERUDULFRRUGLQDUHOVLQIRUPHVHVWXGLVLHVWDGtVWLTXHVHQOHV
matèries que són competència del Departament.
c) Supervisar les actuacions del Departament en matèria d’identitat visual i
disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.
d) Coordinar l’elaboració i execució del Pla de publicacions del Departament.
e) Fer el seguiment de les actuacions dutes a terme pels organismes i empreses
vinculats al Departament i l’anàlisi de l’acompliment dels objectius marcats.
f) Donar suport i informar les propostes de les diferents unitats del Departament sobre la viabilitat econòmica de les normes, plans, programes, actuacions o
projectes.
g) Coordinar i donar suport en la programació de projectes i actuacions del
'HSDUWDPHQWVXVFHSWLEOHVGHUHEUHILQDQoDPHQWHXURSHX
K  4XDOVHYRODOWUDIXQFLyGHQDWXUDOHVDDQjORJDTXHVHOLHQFDUUHJXL
(O*DELQHW7qFQLFGHO¶DQWHULRU'HSDUWDPHQWGH3ROtWLFD7HUULWRULDOL2EUHV3~EOLTXHVSDVVDDVHUHO*DELQHW7qFQLFGHO'HSDUWDPHQWGH7HUULWRULL6RVWHQLELOLWDW
amb les funcions enumerades anteriorment.
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 &RPDVHUYHLVWHUULWRULDOVGHO'HSDUWDPHQWGH7HUULWRULL6RVWHQLELOLWDWHV
PDQWHQHQHOVVHUYHLVWHUULWRULDOVGHO¶DQWHULRU'HSDUWDPHQWGH3ROtWLFD7HUULWRULDOL
Obres Públiques en els termes previstos a la normativa vigent. Igualment integren
els serveis territorials l’estructura orgànica dependent dels serveis territorials de
l’anterior Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb les funcions atribuïdes
per la normativa vigent amb excepció de les funcions relatives al medi natural que
siguin competència del Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Acció
5XUDOLGHOHVjUHHVGH0HGL1DWXUDO
$UWLFOH
Secretaria de Territori i Mobilitat
 /D6HFUHWDULDGH7HUULWRULL0RELOLWDWDPEUDQJGHVHFUHWDULDJHQHUDOHQ
els termes previstos a l’article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les
IXQFLRQVVHJHQWV
a) Dissenyar, planificar, programar i impulsar OHVSROtWLTXHVG¶LQIUDHVWUXFWXUHV
relacionades amb la mobilitat, transports terrestres, ports, aeroports, carreteres i
DXWRSLVWHVLODVHYDFRRUGLQDFLyDPEOHVSROtWLTXHVG¶RUGHQDFLyWHUULWRULDO
E  'HILQLULH[HFXWDUOHVSROtWLTXHVGHOVVHUYHLVGHWUDQVSRUWLGHOVFHQWUHVORJtVWLFV
integrals.
c) Impulsar la gestió del domini públic maritimoterrestre i de la regulació del seu
UqJLPHFRQRPLFRILQDQFHUHQO¶jPELWGHOHVFRPSHWqQFLHVGHOD*HQHUDOLWDW
G  ([HUFLUOHVIXQFLRQVTXHODQRUPDWLYDYLJHQWDWULEXHL[LDODGHOHJDFLyGHO*RYHUQ
en les societats concessionàries d’autopistes i la seva direcció i coordinació.
e) Coordinar la participació en els organismes que exerceixen funcions sobre
les infraestructures i serveis del transport situats a Catalunya.
I  'LVVHQ\DUSODQLILFDUSURJUDPDULLPSXOVDUOHVSROtWLTXHVG¶RUGHQDFLyWHUULtorial, d’urbanisme, del sòl, de muntanya, del litoral i de paisatge.
J  ,PSXOVDUIRUPXODUUHYLVDULVLV¶HVFDXPRGLILFDUHO3OD7HUULWRULDO*HQHUDOL
HOVSODQVWHUULWRULDOVDL[tFRPGHILQLUO¶RULHQWDFLyHVWUDWqJLFDGHOGHVHQYROXSDPHQW
GHOVSODQVXQDYHJDGDKDJLQHVWDWDSURYDWVSHO*RYHUQ
K  ,PSXOVDUIRUPXODUUHYLVDULVLV¶HVFDXPRGLILFDUHOVSODQVGLUHFWRUVXUEDQtVWLFVLG¶DOWUHVLQVWUXPHQWVGHSODQLILFDFLyXUEDQtVWLFDVXSUDPXQLFLSDOTXHVHOL
encarreguin.
i) Elaborar els documents i emetre els informes que li siguin requerits sobre tots
els àmbits relacionats amb la mobilitat i el territori.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.
 'HOD6HFUHWDULDGH7HUULWRULL0RELOLWDWHQGHSHQHQOHVXQLWDWVVHJHQWV
D  /D'LUHFFLy*HQHUDOGH7UDQVSRUWVL0RELOLWDW
E  /D'LUHFFLy*HQHUDOGH&DUUHWHUHV
F  /D'LUHFFLy*HQHUDOGH3ODQLILFDFLy7HUULWRULDO
G  /D'LUHFFLy*HQHUDOG¶8UEDQLVPH
e) El Servei de Concertació Territorial, el Servei de Col·laboració amb el CETMO
(Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental) i la Secretaria
GHOD'HOHJDFLyGHO*RYHUQHQOHV6RFLHWDWV&RQFHVVLRQjULHVG¶$XWRSLVWHVDPEOHV
funcions i estructura previstes a la normativa vigent.
Article 6
La Direcció General de Transports i Mobilitat
/D'LUHFFLy*HQHUDOGH7UDQVSRUWVL0RELOLWDWWpOHVIXQFLRQVLO¶HVWUXFWXUD
previstes en el Decret 196/2007, de 10 de setembre, de reestructuració parcial del
'HSDUWDPHQWGH3ROtWLFD7HUULWRULDOL2EUHV3~EOLTXHVLHQODUHVWDGHODQRUPDWLYD
YLJHQWDSOLFDEOHUHVSHFWHDOHVXQLWDWVVHJHQWV
D  /D'LUHFFLy*HQHUDOGHO7UDQVSRUW7HUUHVWUH
E  /D'LUHFFLy*HQHUDOGH3RUWV$HURSRUWVL&RVWHVSHOTXHIDDSRUWVLDHURSRUWV
F  (O3URJUDPDSHUDOD0RELOLWDWL*UDQV,QIUDHVWUXFWXUHV
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Article 7
Direcció General de Carreteres
/D'LUHFFLy*HQHUDOGH&DUUHWHUHVWpOHVIXQFLRQVLO¶HVWUXFWXUDSUHYLVWHVHQHO
Decret 196/2007, de 10 de setembre, de reestructuració parcial del Departament
GH3ROtWLFD7HUULWRULDOL2EUHV3~EOLTXHVLHQODUHVWDGHODQRUPDWLYDYLJHQWDSOLcable.
Article 8
'LUHFFLy*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLy7HUULWRULDO
 /D'LUHFFLy*HQHUDOGH3ODQLILFDFLy7HUULWRULDOWpOHVIXQFLRQVLO¶HVWUXFWXUD
SUHYLVWHVHQHO'HFUHWGHGHPDUoGHUHHVWUXFWXUDFLySDUFLDOGHO'HSDUWDPHQWGH3ROtWLFD7HUULWRULDOL2EUHV3~EOLTXHVUHVSHFWHDOHVXQLWDWVVHJHQWV
D  /D'LUHFFLy*HQHUDOG¶$FWXDFLRQV(VWUDWqJLTXHVL3ROtWLFDGH6zO
E  /D'LUHFFLy*HQHUDOG¶$UTXLWHFWXUDL3DLVDWJHSHOTXHIDDODSROtWLFDGH
muntanya i de paisatge.
c) El Programa de Planejament Territorial.
 /D'LUHFFLy*HQHUDOGH3ODQLILFDFLy7HUULWRULDOWDPEpWpOHVIXQFLRQVL
estructura previstes en el Decret 196/2007, de 10 de setembre, de reestructuració
SDUFLDOGHO'HSDUWDPHQWGH3ROtWLFD7HUULWRULDOL2EUHV3~EOLTXHVUHVSHFWHGHOD
'LUHFFLy*HQHUDOGH3RUWV$HURSRUWVL&RVWHVSHOTXHIDDFRVWHV
Article 9
Direcció General d’Urbanisme
/D'LUHFFLy*HQHUDOG¶8UEDQLVPHWpOHVIXQFLRQVLO¶HVWUXFWXUDSUHYLVWHVHQHO
'HFUHWGHGHPDUoLHQODUHVWDGHODQRUPDWLYDYLJHQWDSOLFDEOH
Article 10
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana
10.1 La Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, amb rang de secretaria general
en els termes previstos a l’article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les
IXQFLRQVVHJHQWV
D  'LULJLULFRRUGLQDUOHVSROtWLTXHVGHUHKDELOLWDFLyLQWHJUDOGHEDUULVLjUHHV
urbanes que requereixen una atenció especial.
E  'LULJLULFRRUGLQDUOHVSROtWLTXHVGHVWLQDGHVDODJHVWLyLPLOORUDGHOHVXUEDQLW]DFLRQVDPEGqILFLWVXUEDQtVWLFV
F  'LVVHQ\DUSODQLILFDULSURJUDPDUOHVSROtWLTXHVGHSURPRFLyGHO¶KDELWDWJH
GHTXDOLWDWLRUGHQDFLyGHO¶HGLILFDFLyLGHODVHYDUHKDELOLWDFLy
G  'HILQLUHOVFULWHULVSHUDODJHVWLyGHOSDWULPRQLG¶KDELWDWJHS~EOLFLUHJXODUHO
VLVWHPDG¶DFFpVDOVKDELWDWJHVGHSURWHFFLyS~EOLFD
H  'LULJLULFRRUGLQDUOHVSROtWLTXHVVRFLDOVG¶KDELWDWJH
f) Elaborar els documents i emetre els informes que li siguin requerits sobre tots
HOVjPELWVUHODFLRQDWVDPEO¶KDELWDWJH
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.
 'HOD6HFUHWDULDG¶+DELWDWJHL0LOORUD8UEDQDHQGHSqQOD'LUHFFLy*HQHUDO
G¶+DELWDWJH7DPEpHQGHSqQOD6XEGLUHFFLy*HQHUDOG¶$UTXLWHFWXUDL0LOORUDGH
OHV¬UHHV8UEDQHVGHOD'LUHFFLy*HQHUDOG¶$UTXLWHFWXUDL3DLVDWJHGHO¶DQWHULRU
'HSDUWDPHQWGH3ROtWLFD7HUULWRULDOL2EUHV3~EOLTXHVSUHYLVWHVHQHO'HFUHW
GHGHPDUoGHUHHVWUXFWXUDFLySDUFLDOGHO'HSDUWDPHQWGH3ROtWLFD7HUULWRULDOL
Obres Públiques.
Article 11
Direcció General d’Habitatge
/D'LUHFFLy*HQHUDOG¶+DELWDWJHWpOHVIXQFLRQVLO¶HVWUXFWXUDRUJjQLFDSUHYLVWHV
DO'HFUHWGHGHQRYHPEUHSHUDOD6HFUHWDULDG¶+DELWDWJH
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Article 12
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
12.1 La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb rang de secretaria
general en els termes previstos a l’article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
WpOHVIXQFLRQVVHJHQWV
D  'HILQLUOHVSROtWLTXHVDPELHQWDOVLGHVRVWHQLELOLWDWDSOLFDEOHVDOVSODQVSURJUDPHVLSURMHFWHVGHOD*HQHUDOLWDWLFRRUGLQDULLPSXOVDUOHVDFWXDFLRQVGHOGHpartament com a òrgan ambiental en matèria de plans, programes i projectes de la
*HQHUDOLWDWLGHOHVDGPLQLVWUDFLRQVORFDOV
E  'HILQLULLPSXOVDUOHVSROtWLTXHVGHSUHYHQFLyLFRQWUROGHODTXDOLWDWGHO¶DLUHL
formular i fer el seguiment dels plans, els programes i les normatives sobre protecció
GHO¶DPELHQWDWPRVIqULFDF~VWLFLOXPtQLF
c) Definir, dirigir i avaluar el funcionament global i la gestió del sistema d’interYHQFLyLQWHJUDOTXHHVWDEOHL[LHOPDUFOHJDOYLJHQWDL[tFRPHOVLVWHPDG¶DYDOXDFLy
de les activitats sotmeses a declaració d’impacte ambiental.
d) Coordinar les actuacions d’inspecció d’activitats amb incidència ambiental.
e) Promoure projectes d’investigació en matèria de tecnologies i sistemes per a
l’avaluació, prevenció, minimització i control dels impactes de les activitats sobre
el medi.
f) Dirigir el sistema d’auditoria i gestió mediambiental i, també, els sistemes
d’etiqueta ecològica europea i el distintiu de garantia de qualitat ambiental.
g) Dirigir el sistema d’acreditació de les entitats ambientals de control, verificació i certificació.
K  3URPRXUHLGLIRQGUHODXWLOLW]DFLyGHOHVHQHUJLHVUHQRYDEOHVLOHVPHVXUHV
d’estalvi energètic.
L  )RUPXODULSURPRXUHSODQVSURJUDPHVLDFWLYLWDWVDGUHoDGHVDO¶HGXFDFLy
investigació i formació ambiental i fomentar les actituds, les pràctiques i l’ús de
mitjans i de productes basats en criteris de sostenibilitat, en coordinació amb els
ens locals.
M  'LVVHQ\DUSODQLILFDULSURJUDPDUODSROtWLFDUHODWLYDDODSURWHFFLyGHODELRdiversitat.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.
12.2 De la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat en depenen les unitats
VHJHQWV
D  /D'LUHFFLy*HQHUDOGH4XDOLWDW$PELHQWDO
E  /D'LUHFFLy*HQHUDOGH3ROtWLTXHVDPELHQWDOV
Article 13
Direcció General de Qualitat Ambiental
/D'LUHFFLy*HQHUDOGH4XDOLWDW$PELHQWDOWpOHVIXQFLRQVLO¶HVWUXFWXUDSUHYLVWHV
en el Decret 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de
Medi Ambient i Habitatge, i en el Decret 176/2009, de 10 de novembre.
Article 14
Direcció General de Polítiques Ambientals
/D'LUHFFLy*HQHUDOGH3ROtWLTXHV$PELHQWDOVWpOHVIXQFLRQVLO¶HVWUXFWXUD
SUHYLVWHVSHUDOD'LUHFFLy*HQHUDOGH3ROtWLTXHV$PELHQWDOVL6RVWHQLELOLWDWHQ
el Decret 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de
0HGL$PELHQWL+DELWDWJHLHQHO'HFUHWGHGHGHVHPEUHLOHVGHOD
6XEGLUHFFLy*HQHUDOGH3URWHFFLyGHOD%LRGLYHUVLWDWGHOD'LUHFFLy*HQHUDOGHO
0HGL1DWXUDOGHO¶DQWHULRU'HSDUWDPHQWGH0HGL$PELHQWL+DELWDWJHSUHYLVWHV
per la normativa vigent aplicable.
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/HVIXQFLRQVGHOD'LUHFFLy*HQHUDOGH3ROtWLTXHVDPELHQWDOVHQPDWqULDGH
protecció de la biodiversitat són sense perjudici de les competències pròpies del
'HSDUWDPHQWG¶$JULFXOWXUD5DPDGHULD3HVFD$OLPHQWDFLyL0HGL1DWXUDO
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
4XHGHQVXSULPLWVHOVzUJDQVVHJHQWV
'HO¶DQWHULRU'HSDUWDPHQWGH3ROtWLFD7HUULWRULDOL2EUHV3~EOLTXHV
La Secretaria per a la Mobilitat.
La Secretaria per a la Planificació Territorial.
/D'LUHFFLy*HQHUDOGH3RUWV$HURSRUWVL&RVWHV
/D'LUHFFLy*HQHUDOG¶$FWXDFLRQV(VWUDWqJLTXHVL3ROtWLFDGH6zO
/D'LUHFFLy*HQHUDOG¶$UTXLWHFWXUDL3DLVDWJH
El Programa de Planejament Territorial.
(O3URJUDPDSHUDOD0RELOLWDWL*UDQV,QIUDHVWUXFWXUHV
'HO¶DQWHULRU'HSDUWDPHQWGH0HGL$PELHQWL+DELWDWJH
La Secretaria d’Habitatge.
/D'LUHFFLy*HQHUDOGH3ROtWLTXHV$PELHQWDOVL6RVWHQLELOLWDW
Se suprimeixen els òrgans actius amb rang inferior a direcció general i les àrees
o unitats integrades en els òrgans enumerats anteriorment excepte en aquells casos
en què el present Decret els mantingui, sense perjudici del que preveu la disposició
transitòria tercera.
Segona
/D'LUHFFLy*HQHUDOGH7UDQVSRUW7HUUHVWUHSDVVDDGHQRPLQDUVH'LUHFFLy*Hneral de Transports i Mobilitat.
Tercera
(O*DELQHWGHOGHOD&RQVHOOHUDUHJXODWHQDTXHVW'HFUHWVXEVWLWXHL[HOVUHJXODWV
als decrets 118/1997, de 13 de maig, 217/2000, de 26 de juny, i 196/2007, de 10 de
setembre.
Els titulars de les unitats previstes a l’article 2 d’aquest Decret són personal evenWXDOG¶DFRUGDPEHO'HFUHWG¶GHJHQHUVREUHHOUqJLPMXUtGLFGHOSHUVRQDO
HYHQWXDODOVHUYHLGHO¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
Quarta
7RWHVOHVUHIHUqQFLHVTXHODQRUPDWLYDYLJHQWIDFLDOVGHSDUWDPHQWVGH3ROtWLFD
Territorial i Obres Públiques, de Vicepresidència i de Medi Ambient i Habitatge
V¶KDQG¶HQWHQGUHIHWHVDO'HSDUWDPHQWGH7HUULWRULL6RVWHQLELOLWDWTXDQIDFLQUHferència a l’àmbit competencial propi d’aquest Departament. Igualment totes les
referències que la normativa vigent faci a òrgans que se suprimeixen o es modifiTXHQHQDTXHVW'HFUHWV¶KDQG¶HQWHQGUHIHWHVDOVzUJDQVTXHDVVXPHL[HQOHVVHYHV
funcions o estructura.
Cinquena
(O'HSDUWDPHQWGH7HUULWRULL6RVWHQLELOLWDWDVVXPHL[HOVUHFXUVRVKXPDQVLPDWHULDOV
vinculats amb les funcions incorporades procedents d’altres departaments. Pel que fa als
serveis centrals d’aquests departaments suprimits o modificats, assumirà els recursos
esmentats que li corresponguin d’acord amb els altres departaments afectats.
Sisena
Resten adscrits o es relacionen amb el Departament de Territori i Sostenibilitat
les entitats i òrgans col·legiats amb funcions que s’integren dins les competències
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assumides per aquest Departament. Les entitats i òrgans esmentats es regulen per
ODVHYDQRUPDWLYDHVSHFtILFDHQWRWDOOzQRSUHYLVWHQDTXHVW'HFUHW
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Les persones que ocupen els llocs de treball de comandament dels òrgans modificats per aquest Decret, o les àrees funcionals modificades, seguiran exercint les
seves funcions respectives mentre no s’adaptin els nomenaments o es proveeixin,
si escau, els llocs de treball d’acord amb l’estructura regulada.
Segona
(OSHUVRQDOIXQFLRQDULLODUHVWDGHSHUVRQDOGHO¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDW
que resultin afectats per les modificacions orgàniques d’aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions, amb càrrec als crèdits als quals
s’imputaven, fins que s’adoptin les disposicions de desplegament d’acord amb la
normativa vigent i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions
de llocs de treball corresponents.
Tercera
Els negociats dependents dels òrgans regulats en aquest Decret subsistiran mentre
no es dictin les disposicions de desplegament pertinents. Els negociats directament
dependents dels òrgans suprimits en aquest Decret se suprimeixen.
Quarta
Mentre no s’aprovin i entrin en vigor els decrets de reestructuració corresponents, les oficines de gestió ambiental unificades adscrites als serveis territorials
del Departament de Territori i Sostenibilitat donen suport als serveis territorials del
'HSDUWDPHQWG¶$JULFXOWXUD5DPDGHULD3HVFD$OLPHQWDFLyL0HGL1DWXUDO
Cinquena
Mentre no s’aprovin i entrin en vigor els decrets de reestructuració corresponents als departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia,
3HVFD$OLPHQWDFLyL0HGL1DWXUDOHOVzUJDQVTXHLQWHJUHQODILQVDUD'LUHFFLy
*HQHUDOGH3ROtWLTXHV$PELHQWDOVL6RVWHQLELOLWDWUHVWHQDGVFULWVDO'HSDUWDPHQW
GH7HUULWRULL6RVWHQLELOLWDWSHUzDTXHVWKDGHWUDVSDVVDUDO'HSDUWDPHQWG¶$JULFXOWXUD5DPDGHULD3HVFD$OLPHQWDFLyL0HGL1DWXUDOHOVHIHFWLXVTXHH[HFXWLQ
les funcions de la seva competència, i en els esmentats decrets de reestructuració
V¶KDXUjGHSUHYHXUHO¶HVWUXFWXUDDGLHQWSHUH[HFXWDUOHVFRPSHWqQFLHVGHFDGD
departament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin
DTXHVW'HFUHWRTXHV¶KLRSRVLQ
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S’autoritza la persona titular del Departament d’Economia i Coneixement per
dictar les disposicions que calguin per al desplegament, l’eficàcia i l’execució del
que disposa aquest Decret.
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Segona
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
%DUFHORQDGHJHQHUGH
ARTUR MAS I GAVARRÓ
3UHVLGHQWGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
LLUÍS RECODER I MIRALLES
Conseller de Territori i Sostenibilitat
(11.004.007)
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