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Aquest és un aspecte transcendental de la Llei per
la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya,
perquè els plans territorials parcials, aplicats a cada àmbit
de planificació, han de marcar les directrius de desen-
volupament en els propers decennis de les diferents rea-
litats territorials que conformen el país. També, mentre
no es legisli sobre la divisió de Catalunya en regions,
el Govern, a l’hora de planificar els serveis, ha de tenir
en compte subsidiàriament aquests àmbits territorials
funcionals definits per la Llei.

El fet que el Pla territorial general no tingui en con-
sideració l’àrea funcional de planificació de l’Alt Pirineu
i Aran, unes comarques enquadrades en les àrees de
l’àmbit de Ponent i l’àmbit de les Comarques Centrals,
respecte a les quals presenten diferències clares, crida
l’atenció i imposa la necessitat de fer un altre plante-
jament.

Aquestes comarques són: l’Alta Ribagorça, l’Alt
Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà
i la Vall d’Aran, la qual té reconegut un ordenament
administratiu propi per la Llei 16/1990, del 13 de juliol,
sobre el règim especial de la Vall d’Aran.

És per aquest conjunt de motius que cal modificar
la Llei del Pla territorial general de Catalunya en el sentit
d’incorporar-hi una nova àrea funcional de planificació
com a àmbit d’aplicació dels plans territorials parcials,
que és la de l’Alt Pirineu i Aran, que inclou les comarques
de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars
Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran.

Article únic.

Es modifica l’article 2.2 de la Llei 1/1995, del 16
de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

«2. Als efectes del que estableix l’article 12
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política
territorial, es fixen els següents àmbits d’aplicació
dels plans territorials parcials:

a) Àmbit Metropolità: l’Alt Penedès, el Baix Llo-
bregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el
Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

b) Àmbit de les Comarques Gironines: l’Alt
Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès,
el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.

c) Àmbit del Camp de Tarragona: l’Alt Camp,
el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà,
el Priorat i el Tarragonès.

d) Àmbit de les Terres de l’Ebre: el Baix Ebre,
el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.

e) Àmbit de Ponent: les Garrigues, la Noguera,
el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.

f) Àmbit de les Comarques Centrals: l’Anoia,
el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

g) Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran: l’Alta Ribagorça,
l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars
Sobirà i la Vall d’Aran.»

Disposició addicional primera.

Es faculten el Govern i el conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques perquè dictin les disposicions
necessàries per al compliment de les modificacions que,
en aplicació del Pla territorial general de Catalunya, com-
porta l’aprovació d’aquesta Llei.

Disposició addicional segona.

Els preceptes d’aquesta Llei que exigeixen despeses
amb càrrec als pressupostos de la Generalitat entren
en vigor a l’inici de l’exercici pressupostari del 2002.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 31 de desembre de 2001.

JORDI PUJOL,
President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núme-
ro 3563, de 29 de gener de 2002)

MINISTERI D’HISENDA
2725 ORDRE HAC/234/2002, de 5 de febrer, de

modificació de l’Ordre de 5 de juliol de 2000,
per la qual es determinen els mòduls de valo-
ració a efectes del que estableix l’apartat ter-
cer de l’article 71 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes
locals. («BOE» 37, de 12-2-2002.)

A fi de donar compliment a l’exigència legal de refe-
rència dels valors cadastrals al valor de mercat i de con-
formitat amb el que disposa l’article 2 del Reial decret
1020/1993, de 25 de juny, pel qual s’aproven les Nor-
mes tècniques de valoració i el Quadre marc de valors
del sòl i de les construccions per determinar el valor
cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana, mit-
jançant l’Ordre de 18 de desembre de 2000 es va apro-
var un nou mòdul de valor M per determinar els valors
de sòl i construcció dels béns immobles de naturalesa
urbana en les valoracions cadastrals, i es va fixar en
135.000 pessetes/metre quadrat (811,37 euros/metre
quadrat).

L’Ordre de 5 de juliol de 2000, per la qual es deter-
minen els mòduls de valoració a efectes del que estableix
l’apartat tercer de l’article 71 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, en el
número 1 de l’apartat segon estableix que l’adscripció
dels diferents municipis a cada un dels grups del Quadre
de mòduls específics de valor unitari de sòl s’ha de fer
atenent el mòdul de valor M i el mòdul bàsic de cons-
trucció (MBC) de conformitat amb el qual es va elaborar
la Ponència de valors vigent. A aquest efecte, s’estableix
una taula on s’especifiquen les diferents disposicions per
les quals s’ha aprovat el mòdul de valor M i s’assignen
els grups en funció del mòdul bàsic de construcció (MBC)
corresponent.

D’altra banda, l’apartat tercer de l’Ordre de 5 de juliol
de 2000 recull els coeficients que garanteixen la coor-
dinació dels valors de sòl resultants de l’aplicació dels
mòduls específics que s’estableixen en l’Ordre esmen-
tada amb els valors cadastrals dels altres béns immobles
del municipi, coeficients de coordinació lligats així mateix
al mòdul de valor M conforme al qual s’hagi aprovat
la ponència de valors del municipi.
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En conseqüència, es fa necessari modificar les taules
recollides al número 1 de l’apartat segon i al número 2
de l’apartat tercer de l’Ordre de 5 de juliol de 2000,
per incorporar-hi l’Ordre de 18 de desembre de 2000
i permetre així que s’utilitzi aquest sistema de valoració
als municipis les ponències de valors dels quals s’elaborin
conforme al mòdul de valor M aprovat per l’Ordre esmen-
tada.

En virtut d’això i a proposta de la Direcció General
del Cadastre, amb l’informe previ de la Comissió Superior
de Coordinació Immobiliària Urbana i del Consell Supe-
rior de la Propietat Immobiliària, disposo:

Primer.—Es modifica la taula establerta al número 1
de l’apartat segon de l’Ordre de 5 de juliol de 2000,
per la qual es determinen els mòduls de valoració a
efectes del que estableix l’apartat tercer de l’article 71
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, que queda redactada de la manera
següent:

Grup del Quadre de mòduls específics de valor unitari
de sòl que correspon d’acord amb l’MBC aplicat al

municipiDisposició per la qual s’aprova
el mòdul de valor M

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4

OM de 13 de juny de 1983 . —
OM de 31 de juliol de 1985 . — MBC1 MBC2 i MBC3 MBC4 i MBC5
OM de 6 d’abril de 1988 . . . . . . . . —

OM de 28 de desembre de 1989.
RD 1020/1993, de 25 de juny.
OM de 24 de gener de 1995. MBC1 MBC2 i MBC3 MBC4 i MBC5 MBC6 i MBC7
OM de 14 d’octubre de 1998.
OM de 18 de desembre de 2000.

Segon.—Es modifica la taula establerta al número 2
de l’apartat tercer de l’Ordre de 5 de juliol de 2000,
per la qual es determinen els mòduls de valoració a
efectes del que estableix l’apartat tercer de l’article 71
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, que queda redactada de la manera
següent:

Coeficient
de coordinacióDisposició per la qual s’aprova el mòdul de valor M

OM de 13 de juny de 1983 . . . . . . . . . . . . . . 0,35
OM de 31 de juliol de 1985 . . . . . . . . . . . . . 0,35
OM de 6 d’abril de 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
OM de 28 de desembre de 1989 . . . . . . . 0,65
RD 1020/1993, de 25 de juny . . . . . . . . . 0,65
OM de 24 de gener de 1995 . . . . . . . . . . . . 0,85
OM de 14 d’octubre de 1998 . . . . . . . . . . . 1,00
OM de 18 de desembre de 2000 . . . . . . . 1,10

Disposició final única.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 5 de febrer de 2002.

MONTORO ROMERO

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
2731 ORDRE PRE/236/2002, de 7 de febrer, per

la qual s’inclouen les substàncies actives deno-
minades amitrol, diquat, piridat, tiabendazole,
Paecilomyces fumosoroseus (soca Apopka 97,
PFR 97 o CG 170, ATCC 20874) i DPX KE 459
(flupirsulfuron-metil), a l’annex I del Reial decret
2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’im-
planta el sistema harmonitzat comunitari d’au-
torització per comercialitzar i utilitzar productes
fitosanitaris. («BOE» 37, de 12-2-2002.)

La Directiva 91/414/CEE, del Consell, de 15 de juliol,
sobre comercialització de productes fitosanitaris, inclou
un annex, titulat «Substàncies actives la incorporació de
les quals als productes fitosanitaris està autoritzada».
Aquesta Directiva s’incorpora a l’ordenament jurídic
espanyol en virtut del Reial decret 2163/1994, de 4
de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat
comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar pro-
ductes fitosanitaris. D’altra banda, l’Ordre de 14 d’abril
de 1999 estableix l’annex I del dit Reial decret
2163/1994, sota la denominació «Llista comunitària de
substàncies actives», que es defineix a l’apartat 16 de
l’article 2 de la mateixa norma com la llista de les subs-
tàncies actives de productes fitosanitaris acceptades per
la Comissió Europea i la incorporació de les quals s’ha
de fer pública mitjançant disposicions nacionals, com
a conseqüència d’altres de comunitàries.

Mitjançant la Directiva 2001/21/CE, de la Comissió,
de 5 de març, s’inclouen les substàncies actives amitrol,
diquat, piridat i tiabendazole a l’annex I de la Directiva
91/414/CEE, i mitjançant les directives 2001/47/CE,
de 25 de juny, i 2001/49/CE, de 28 de juny, de la Comis-
sió, s’inclouen al mateix annex les substàncies actives
denominades Paecilomyces fumosoroseus (soca Apop-
ka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC 20874) i DPX KE 459
(flupirsulfuron-metil). Les disposicions esmentades esta-
bleixen les condicions perquè la comercialització de pro-
ductes fitosanitaris que continguin aquestes substàncies
actives no tingui efectes nocius per a la salut humana
o la salut animal ni per a les aigües subterrànies, ni tingui
repercussions inacceptables per al medi ambient.

Aquesta Ordre incorpora a l’ordenament jurídic intern
les directives 2001/21/CE, 2001/47/CE i 2001/49/CE,
mitjançant la inclusió de les substàncies actives amitrol,
diquat, piridat, tiabendazole, Paecilomyces fumosoroseus
(soca Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC 20874) i
DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil) a l’annex I del Reial
decret 2163/1994, i es dicta d’acord amb la facultat que
estableix la disposició final primera del dit Reial decret.

Aquesta disposició té l’informe favorable de la Comissió
Interministerial per a l’Ordenació Alimentària i en la seva
tramitació han estat consultats els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, de Sanitat i Consum i de Medi
Ambient, disposo:

Article únic. Inclusió de substàncies actives a l’annex I
del Reial decret 2163/1994.

1. Les substàncies actives denominades amitrol,
diquat, piridat, tiabendazole, Paecilomyces fumosoro-
seus (soca Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC 20874)
i DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil) s’inclouen a l’annex I
del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel
qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari d’au-
torització per comercialitzar i utilitzar productes fitosa-
nitaris, amb les característiques i les condicions que s’es-


