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S’ha considerat també que amb la creació del Coegi
Professional de l’Audiovisual de Catalunya es contribueix
al compliment del que estableix l’article 18.4 de la Constitució, especialment pel que fa a l’empara dels ciutadans
perquè puguin exercir plenament llurs drets.

s’han de trametre al Departament de Justícia i Interior
o als altres departaments que tinguin atribuïdes les competències administratives en matèria de coegis professionals, perquè se’n qualifiqui la legalitat i es publiquin
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Article 1. Creació.

Disposició transitòria quarta. Integració dels professionals.

Es crea el Coegi Professional de l’Audiovisual de
Catalunya, corporació de dret públic, amb personalitat
jurídica pròpia i amb capacitat plena per a complir els
seus fins.

El Coegi Professional de l’Audiovisual de Catalunya
agrupa les persones que ho soiciten i que tenen la
titulació corresponent a la llicenciatura o el doctorat en
comunicació audiovisual i els graduats superiors en mitjans audiovisuals, i també els professionals de l’audiovisual o la docència en aquest sector que tenen el títol
de doctor o llicenciat en una altra carrera universitària.

Es poden integrar al Coegi Professional de l’Audiovisual de Catalunya les persones que es troben dins algun
dels supòsits especificats per aquesta disposició i que
ho soicitin dins els dos anys següents a l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, i especialment:
a) Els llicenciats o doctors en comunicació audiovisual.
b) Els llicenciats o doctors en una altra carrera universitària que acreditin, de manera fefaent, l’exercici com
a principal activitat professional en el camp de l’audiovisual o la docència en àmbits d’aquest sector almenys
durant els darrers tres anys consecutius.
c) Els professionals d’altres països de la Comunitat
Europea, sempre que reuneixin alguna de les condicions
establertes per la lletra b) i que la legislació dels dits
països estableixi mecanismes de reciprocitat.

Article 4. Relacions amb l’Administració.

Disposició final. Entrada en vigor.

Article 2. Àmbit territorial.
L’àmbit territorial del Coegi Professional de l’Audiovisual de Catalunya és Catalunya.
Article 3. Membres.

Pel que fa als aspectes institucionals i corporatius,
el Coegi s’ha de relacionar amb el Departament de Justícia i Interior o amb els departaments que tinguin atribuïdes les funcions en matèria de coegis professionals.
Pel que fa als aspectes relatius a la professió, s’ha de
relacionar amb els departaments de la Generalitat que
hi tenen competències i, si escau, amb la resta d’administracions públiques.
Disposició transitòria primera. Comissió Gestora.
1. Es constitueix la Comissió Gestora, formada pels
professionals de l’audiovisual promotors del Coegi, la
qual, en el termini de deu mesos a comptar de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, ha d’aprovar els estatuts provisionals del Coegi Professional de l’Audiovisual de
Catalunya de conformitat amb la Llei 13/1982, del 17
de desembre, de coegis professionals.
2. La Comissió Gestora a què fa referència l’apartat 1 s’ha de constituir en comissió d’habilitació i ha
d’habilitar, si escau, les persones que no tenen el títol
acadèmic corresponent i són incloses dins els supòsits
de la disposició transitòria quarta que soicitin la incorporació al Coegi, per participar en l’assemblea constituent, sens perjudici que posteriorment es pugui
recórrer davant aquest òrgan contra les decisions d’habilitació adoptades per la Comissió Gestora.
3. Els estatuts provisionals han de regular, en tot
cas, el procediment per convocar l’assemblea constituent. S’ha de garantir la màxima publicitat de la convocatòria mitjançant la publicació d’aquesta en el «Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya» i en els diaris
de més difusió de Catalunya.
Disposició transitòria segona. Assemblea constituent.
Les funcions de l’assemblea constituent són:
a) Ratificar els membres de la Comissió Gestora,
o bé nomenar-ne de nous, i aprovar-ne, si escau, la gestió.
b) Aprovar els estatuts definitius del Coegi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents en els òrgans coegials.
Disposició transitòria tercera. Publicació dels estatuts.
Els estatuts definitius, un cop aprovats, juntament
amb el certificat de l’acta de l’assemblea constituent,

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
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, 4 de juliol de 2003.
JORDI PUJOL,
President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 3925, de 15 de juliol de 2003.)

15903 LLEI 25/2003, de 4 de juliol, que declara

paratge natural d’interès nacional la finca
Pinya de Rosa, al terme municipal de Blanes
(Selva). («BOE» 189, de 8-8-2003.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del rei i d’acord amb
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, promulgo la següent Llei 25/2003, de
4 de juliol, que declara paratge natural d’interès nacional
la finca Pinya de Rosa, al terme municipal de Blanes
(Selva).
PREÀMBUL
Els darrers temps, responsables polítics de diverses
institucions i representants de la societat civil de les
comarques nord-orientals han coincidit a demanar un
nou model turístic que respecti l’entorn natural.
Tothom sap que la Costa Brava ha patit i continua
patint una pressió urbanística molt forta que posa en
perill el model turístic basat en la sostenibilitat.
Una de les zones que pateix amb més força aquesta
pressió és la Costa Brava sud. Un del pocs espais que
resta per urbanitzar entre Blanes i Lloret de Mar (Selva)
és la finca anomenada Pinya de Rosa. Es tracta d’una
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finca de més de 500.000 metres quadrats que inclou
un jardí botànic únic a Europa. Aquest espai és el darrer
pulmó verd que queda entre ambdues poblacions.
Molts ciutadans, no tan sols de Blanes, tenen l’esperança que la finca Pinya de Rosa sigui preservada
de la urbanització, malgrat que hi ha un pla parcial aprovat que l’afecta.
El seu valor paisatgístic i mediambiental, la seva fauna
i la seva flora formen part d’un espai únic en aquesta
zona de la Costa Brava que ha despertat un sentiment
unànime de suport a declarar-lo en un paratge natural
d’interès nacional.
L’Ajuntament de Blanes, per unanimitat dels seus regidors, per tal d’evitar-ne la urbanització, ha aprovat la
suspensió de llicències i ha encarregat un estudi jurídic
i mediambiental que avali la proposta d’aquesta declaració.
Article 1. Declaració de paratge natural d’interès nacional.
Es declaren paratge natural d’interès nacional els
terrenys de la finca Pinya de Rosa, al terme municipal
de Blanes, limítrofs amb el terme municipal de Lloret
de Mar, a la comarca de la Selva, d’acord amb l’article
23 de la Llei 12/1985, del 13 de juny, d’espais naturals.
Article 2. Límits dels terrenys de la finca Pinya de Rosa.
Els límits geogràfics i la concreció topogràfica dels
espais a què es refereix l’article 1 han d’ésser aprovats
pel Govern, a proposta del departament competent, amb
l’informe previ de l’Ajuntament de Blanes i del Consell
de Protecció de la Natura.
Article 3. Gestió del paratge natural.
1. El paratge natural d’interès nacional de la finca
Pinya de Rosa ha d’ésser gestionat pel Departament de
Medi Ambient.
2. Es crea, d’acord amb l’article 29.1.d de la Llei
12/1985, el Consell Rector, el qual, ultra la participació
dels departaments competents, es compon de representants del municipi de Blanes, del Consell Comarcal de
la Selva, dels propietaris afectats, d’entitats de protecció
de la natura de la zona i d’experts coneixedors de la
problemàtica de la zona.
3. Els membres del Consell Rector, incloent-hi el president o presidenta, són designats pel Govern. El càrrec
de membre del Consell Rector no és retribuït.
4. El Govern ha d’elaborar el reglament del Consell
Rector.
Article 4. Protecció del paratge natural.
1. El Govern, per mitjà del departament corresponent, ha d’establir les reglamentacions pertinents per
a protegir els elements naturals que han motivat la declaració de paratge natural d’interès nacional i per a facilitar-ne l’estudi.
2. Els terrenys declarats paratge natural d’interès
nacional per l’article 1 es classifiquen amb caràcter general com a sòl no urbanitzable sotmès a protecció especial.
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Article 6. Utilitat pública dels terrenys.
D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei
12/1985, la declaració de paratge natural d’interès
nacional de la finca Pinya de Rosa comporta la utilitat
pública de tots els terrenys afectats a efectes d’expropiació.
Disposició addicional primera. Inclusió d’espais en el
Pla d’espais d’interès natural.
El Pla d’espais d’interès natural ha d’incloure, d’acord
amb el que estableix el capítol III de la Llei 12/1985,
els altres espais naturals de la zona la conservació dels
quals calgui assegurar.
Disposició addicional segona. Modificació puntual del
planejament urbanístic.
L’Ajuntament de Blanes, a partir de l’aprovació de
la delimitació geogràfica a què fa referència l’article 2,
disposa d’un termini de tres mesos per a iniciar la modificació puntual del planejament urbanístic per tal d’adaptar-lo al que estableix aquesta Llei.
Disposició addicional tercera. Pla rector d’ús, gestió i
protecció del paratge.
Dins els divuit mesos següents a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, el Govern ha d’aprovar i publicar el Pla
rector d’ús, gestió i protecció del paratge de la finca
Pinya de Rosa.
Disposició transitòria.
Les disposicions d’aquesta Llei que impliquen un
increment de la despesa de la Generalitat són vigents
a partir de l’exercici pressupostari següent a l’exercici
en què ha estat promulgada.
Disposició final.
S’autoritza el Govern a dictar les disposicions reglamentàries necessàries per a desenvolupar aquesta Llei.
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, 4 de juliol de 2003.
JORDI PUJOL,
President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 3925, de 15 de juliol de 2003)

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

Article 5. Drets de tempteig i retracte.

15967 ORDRE PRE/2277/2003, de 4 d’agost, per

1. El Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Blanes tenen els drets de tempteig i de retracte en totes
les transmissions de domini intervius a títol onerós de
béns immobles i de predis situats a l’interior del paratge.
2. El dret de tempteig es pot exercir dins els tres
primers mesos a comptar de la notificació prèvia. El dret
de retracte es pot exercir dins els sis mesos següents
a la inscripció de la transmissió en el Registre de la
Propietat.

El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, va
suposar una sèrie de limitacions a la comercialització
i a l’ús de determinades substàncies i preparats perillosos

la qual es modifica l’annex I del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual
s’imposen limitacions a la comercialització i
a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. Arsènic i colorant blau. («BOE» 190,
de 9-8-2003.)

